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วันองัคารที ่วันองัคารที ่วันองัคารที ่วันองัคารที ่    24 24 24 24     กรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคม        พพพพ....ศศศศ. . . . 2555255525552555    
เวลา  เวลา  เวลา  เวลา  09090909....00  00  00  00  นนนน....    

ณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุณ  ห.องประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุ    
……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….    

ผู.ผู.ผู.ผู.มามามามาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายพงษ3ศักด์ิ  ต้ิงถ่ิน      ตําแหน7ง รองประธานสภาฯ 
2. นายอดิศักด์ิ    บัวเพ็ชร   ตําแหน7ง เลขานุการสภาฯ 
3. นายบุญเชิด    หนูสงค3    ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นายครรชิต    ชุมขวัญ   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายบูอาสัน    นางเจ<ะ   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายณรงค3     วารีรัตน3   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายสมพงค3    รัตตพันธ3   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายชํานาญ   พรหมดวง   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9. นายสุริยา     ผ7องสุวรรณ   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
10. นายรําหลี     ขุนจง      ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11. นายจิรัญดร   ชุมประยูร   ตําแหน7ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ผู.ผู.ผู.ผู.ไม7มาไม7มาไม7มาไม7มาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายจรูญ       ยิ้มเยื้อน   ตําแหน7ง ประธานสภาฯ       ไปราชการ 

ผู.เข.าร7วมประชุมผู.เข.าร7วมประชุมผู.เข.าร7วมประชุมผู.เข.าร7วมประชุม    
1. นายโชติ    ชินอรรถพร   ตําแหน7ง    นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
2. นายหิรัญ  เล7ห3ทองคํา    ตําแหน7ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
3. นายสุนทร  พรหมเมศร3   ตําแหน7ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
4. นางประไพ  อุบลพงษ3       ตําแหน7ง    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
5. นายสุชาติ  บริรักษ3กิจดํารง   ตําแหน7ง    รองปลัดเทศบาล  
6. นางนหงปกร  ชมภู7ทอง   ตําแหน7ง    หัวหน.าสํานักปลัด  
7. นางกัลยา  สันมาแอ    ตําแหน7ง    ผู.อํานวยการกองคลัง  
8. นายพรอนันต3  วงษ3สีมาอนันต3   ตําแหน7ง    ผู.อํานวยการกองการศึกษา  
9. นายธีระ  จันทร3ทองพูน   ตําแหน7ง    ผู.อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม 
10. นายภูวเดช   หมันล<ะ   ตําแหน7ง    นักบริหารงานช7าง 6 รักษาราชการแทน  
                                                                   ผู.อํานวยการกองช7าง  

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น. 
 

 
/เริ่มประชุม... 
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เลขานุการสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมครบองค3ประชุมแล.ว  เรียนเชิญประธานทําหน.าท่ี 
ประธานในท่ีประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  สวัสดีคณะผู.บริหารและสมาชิกสภา และหัวหน.าส7วนราชการทุกท7าน
ท่ีเข.าร7วมประชุมในครั้งนี้เปGนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป" 
2555  ครั้งท่ี 2 วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555    

ด.วยเทศบาลตําบลคลองขุด ได.กําหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ.าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555   จึงขอเชิญทุกท7านเข.าร7วมกิจกรรมปลูก
ต.นไม.เฉลิมพระเกียรติ ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2555   ต้ังแต7เวลา 09.00 น.              
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลคลองขุด 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๑๑๑๑   เรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ.งต7อที่ประชุมทราบ 
     ไม7มี 
ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  ๒๒๒๒            เรื่องรับรองรายงานการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุม    
     ให.เลื่อนไปรับรองในการประชุมครั้งต7อไป 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๓๓๓๓                กระทู.ถามกระทู.ถามกระทู.ถามกระทู.ถาม    
     ไม7มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๔๔๔๔                เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล.ว    
     ไม7มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๕๕๕๕                เรื่องที่เสนอใหม7เรื่องที่เสนอใหม7เรื่องที่เสนอใหม7เรื่องที่เสนอใหม7    
ประธานสภาฯ                                  เรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง กําหนดบริเวณห.าม 
                                          ก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
                                          ในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล    
                                          (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....   ขอเชิญผู.บริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท7านประธานสภาฯท่ีเคารพ และผู. เข.าร7วมประชุมทุกท7าน      

เรื่อง เรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง กําหนดบริเวณห.าม
ก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพ้ืนท่ี
บางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล             
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....  วัตถุประสงค3ท่ีมีการร7างเทศบัญญัติฉบับนี้เกิดข้ึน
เพราะว7า ผมได.นําเรียนกับประชาชน และทางสภาฯ  ไม7ว7าจะเปGนการแถลง
นโยบายต7อสภาอยาก ท่ีจะให. มีการขยาย ตัวทางด. านเศรษฐ กิจของ           
ตําบลคลองขุด  หากมีการจ.างงานด.านพาณิชยกรรมเกิดข้ึน ก็จะมีการจ.างงาน 
และประชาชนในพ้ืนท่ีจะได.มีงานทํา มีโอกาสท่ีจะบริโภคสินค.าท่ีหลากหลาย  
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด 
เรื่อง กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....   

หลักการ… 
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หลักการ 
กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบาง

ชนิดหรือบางประเภท  ในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล 
เหตุผล 

เนื่องจากได.มีกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในท.องท่ีตําบล
คลองขุด ตําบลควนขัน และตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 
๒๕๔๗ ใช.บังคับมาต้ังแต7วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๔๗ เทศบาลตําบลคลองขุด    
เห็นว7า ข.อกําหนดในกฎกระทรวงดังกล7าวบางประการยังไม7เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลคลองขุด และในมาตรา ๑๐(๒) แห7งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให.อํานาจเทศบาลตําบลคลองขุด สามารถออกเทศ
บัญญัติขัดหรือแย.งกับกฎกระทรวงดังกล7าวได. หากมีความจําเปGนหรือมีเหตุผล
พิเศษเฉพาะท.องถ่ิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ได.รับอนุมัติ  จากรัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทย จึงจําเปGนต.องออก      
เทศบัญญัตินี้ 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุดเรื่อง กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส7วน
ในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. .... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห7งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๖๐ (๒) แห7งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซ่ึงแก.ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
อันเปGนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให.กระทําได.
โดยอาศัยอํานาจ   ตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย เทศบาลตําบลคลองขุดโดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  ผู.ว7าราชการจังหวัดสตูล 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร และได. รั บอนุ มั ติจากรัฐมนตรี ว7 าการ
กระทรวงมหาดไทย   จึงออกเทศบัญญัติไว. ดังต7อไปนี้ 

ข.อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว7า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง 
กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด   อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....” 

ข.อ ๒… 
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ข.อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให.ใช.บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราช   
กิจจานุเบกษาเปGนต.นไป 

ข.อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้  “บริเวณท่ี ๑ และบริเวณท่ี ๒” หมายความว7า 
พ้ืนท่ีบริเวณตามท่ีกําหนดไว.ในข.อ ๑ แห7งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห.าม
ก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ี
บางส7วนในท.องท่ีตําบลคลองขุด ตําบลควนขัน และตําบลพิมาน อําเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๗  เว.นแต7พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๓ และบริเวณท่ี ๔ 
“บริเวณท่ี ๓” หมายความว7า พ้ืนท่ีบริเวณตามท่ีกําหนดไว.ในข.อ ๓ ของเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนใน      
เขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๕๔   
“บริเวณท่ี ๔”  หมายความว7า พ้ืนท่ีบริเวณดังต7อไปนี้ 
ทิศเหนือ  จดเขตเทศบาลตําบลคลองขุดและคลองตาลี่ไกล ฟากใต.  
ทิศตะวันออก   จดเส.นขนานระยะ ๓๐๐ เมตรกับทางหลวงแผ7นดินหมายเลข 

๔๐๖  ฟากตะวันออก  
ทิศใต.   จดเส.นขนานระยะ ๕๐๐ เมตรกับเขตเทศบาลตําบลคลองขุด              

และคลองตาลี่ไกล ฟากใต. 
ทิศตะวันตก   จดเขตทางหลวงแผ7นดินหมายเลข ๔๐๖ ฟากตะวันออก 

 ท้ังนี้ ตามแผนท่ีท.ายเทศบัญญัตินี้ 
ข.อ ๔  ให.กําหนดพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอ

เมืองสตูล จังหวัดสตูล ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนท่ีท.ายเทศบัญญัตินี้ เปGน
บริเวณห.ามก7อสร.างอาคารชนิดและประเภท ดังต7อไปนี้ 

(๑) ภายในบริเวณท่ี ๑ และบริเวณท่ี ๒ ห.ามบุคคลใด 
ก7อสร.างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค.าปลีกค.าส7ง ตามท่ีกําหนดไว.ในข.อ ๒ 
แห7งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในท.องท่ีตําบลคลองขุด 
ตําบลควนขัน และตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) ภายในบริเวณท่ี ๓ ห.ามบุคคลใดก7อสร.างอาคาร      
พาณิชยกรรมประเภทค.าปลีกค.าส7ง ตามท่ีกําหนดไว.ในข.อ ๔ ของเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง  หรือ
เปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาล
ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๕๔   

(๓) ภายในบริเวณท่ี ๔ ห.ามบุคคลใดก7อสร.างอาคาร 
ดังต7อไปนี้  (ก) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค.าปลีกค.าส7งท่ีมีพ้ืนท่ีใช.สอย
อาคารรวมกัน เพ่ือประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 
๗,๕๐๐ ตารางเมตร 

(ข) อาคาร… 
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(ข) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค.าปลีกส7งท่ีมีพ้ืนท่ีใช.สอยอาคารรวมกันเพ่ือ
ประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังต้ังแต7 ๖๐๐ ตารางเมตร 
แต7ไม7เกิน ๗,๕๐๐ ตารางเมตร เว.นแต7อาคารพาณิชยกรรมประเภทค.าปลีกค.า
ส7งนั้นเปGนไปตามข.อกําหนดในข.อ ๒(๒)(ข) ๑. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. และ ๑๐. 
แห7งกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางส7วนในท.องท่ีตําบลคลองขุด 
ตําบลควนขัน และตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และต.องมีระยะแนวศูนย3กลางปากทางเข.าออกของรถยนต3ต.องอยู7ห7างจากทาง
ร7วมทางแยก ท่ีเปGนทางบรรจบกันของถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางต้ังแต7 ๑๔ 
เมตรข้ึนไป ไม7น.อยกว7า ๑๕๐ เมตร 

ข.อ ๕ ภายในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดตามข.อ ๔ ห.ามบุคคลใดดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช.อาคารใด ๆ ให.เปGนอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต.องห.าม
ตามท่ีกําหนดในข.อ ๔ 

ข.อ ๖ อาคารท่ีมีอยู7แล.วภายในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดตามข.อ ๔ ก7อน
หรือในวันท่ีเทศบัญญัตินี้ ใช.บังคับให.ได.รับการยกเว.นไม7ต.องปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี้ แต7ห.ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช.อาคารดังกล7าวให.เปGนอาคารชนิด
หรือประเภทท่ีมีลักษณะต.องห.ามตามท่ีกําหนดในข.อ ๔ 

ข.อ ๗ ให.นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุดเปGนผู.รักษาการตามเทศ
บัญญัตินี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี………………………..พ.ศ.............  
      แผนท่ีท.ายเทศบัญญัติกําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาล
ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....  ขอบคุณ
ครับท7านประธาน 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท7านนายกฯ  ตามระเบียบข.อบังคับการประชุม  ก7อนท่ี
จะขอมติในข้ันรับหลักการ  สมาชิกสามารถอภิปรายและซักถามในเรื่องญัตติ    
ท่ีผู.บริหารเสนอได.ครับ  มีไหมครับ  ถ.าไม7มีสมาชิกผมจะขอมติรับหลักการครับ  
สมาชิกท7านใดเห็นชอบรับหลักการร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง 
กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด หรือ
บางประเภทในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ....   โปรดยกมือด.วยครับ  เลขานับด.วยครับ          

                                                   สมาชิกท7านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ    เห็นชอบ   8  เสียง   
                                                   สมาชิกท7านใดไม7เห็นชอบโปรดยกมือครับ   ไม7เห็นชอบ  ไม7มี 

        งดออกเสียง  3  เสียง 
มติที่ประชุมมติที่ประชุมมติที่ประชุมมติที่ประชุม                                            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ประชุมมีมติเห็นชอบในขั้นในขั้นในขั้นในขั้นรับหลักการรับหลักการรับหลักการรับหลักการ    ด.วยคะแนนเสียง ด.วยคะแนนเสียง ด.วยคะแนนเสียง ด.วยคะแนนเสียง 8 8 8 8 เสียงเสียงเสียงเสียง    
    

เนื่อง... 
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ประธานสภาฯ    เนื่องจากญัตติท่ีผู.บริหารเสนอ เปGนญัตติท่ีไม7เก่ียวกับการเงินสามารถ  
                                           พิจารณา  3  วาระรวดได.ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  ผมขอเสนอในท่ีประชุมในฐานะผู.บริหาร  ตามข.อ  45  ผู.บริหาร

สามารถเสนอญัตติท่ีไม7ใช7งบประมาณพิจารณา  3  วาระรวดได. 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณครับท7านนายกฯ  สมาชิกท7านอ่ืนมีอะไรเสนอบ.างครับ

 การแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยมีประธานสภา
เปGนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให.สมาชิกดูและแปรญัตติได.ครับ   ไม7
มีนะครับ   

                                                     สมาชิกท7านใดเห็นชอบตามร7างเทศบัญญัติท่ีผู.บริหารเสนอโปรดยก
มือครับ   เห็นชอบ   8  เสียง   

สมาชิกท7านใดไม7เห็นชอบโปรดยกมือครับ   ไม7เห็นชอบ  ไม7มี  
งดออกเสียง  3  เสียง  

    ต7อไปเปGนวาระท่ี 3  ขอมติเพ่ือตราเปGนร7างเทศบัญญัติ  
           สมาชิกท7านใดเห็นด.วย เรื่องร7างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด 
เรื่อง กําหนดบริเวณห.ามก7อสร.าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช.อาคารบางชนิด 
หรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส7วนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. .... ตราเปGนเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ  
เห็นชอบให.ตราเปGนร7างเทศบัญญัติ  9  เสียง 
           สมาชิกท7านใดไม7เห็นชอบโปรดยกมือครับ    ไม7เห็นชอบ   ไม7มี    
           งดออกเสียง  2  เสียง   

มติที่ประชุมมติที่ประชุมมติที่ประชุมมติที่ประชุม                                                ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให.ตราเปGนเทศบัญญัติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให.ตราเปGนเทศบัญญัติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให.ตราเปGนเทศบัญญัติที่ประชุมมีมติเห็นชอบให.ตราเปGนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุดเทศบาลตําบลคลองขุดเทศบาลตําบลคลองขุดเทศบาลตําบลคลองขุด        
                                                                                                                                                                        เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง     กําหนดบรเิวณห.ามก7อสร.าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช.อาคารบางชนดิ กําหนดบรเิวณห.ามก7อสร.าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช.อาคารบางชนดิ กําหนดบรเิวณห.ามก7อสร.าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช.อาคารบางชนดิ กําหนดบรเิวณห.ามก7อสร.าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช.อาคารบางชนดิ     
                                                                                                                                                                        หรอืบางประเภทในพืน้ที่บางส7วนในเขตเทศบาลตาํบลคลองขดุหรอืบางประเภทในพืน้ที่บางส7วนในเขตเทศบาลตาํบลคลองขดุหรอืบางประเภทในพืน้ที่บางส7วนในเขตเทศบาลตาํบลคลองขดุหรอืบางประเภทในพืน้ที่บางส7วนในเขตเทศบาลตาํบลคลองขดุ        อาํเภออาํเภออาํเภออาํเภอ                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        เมือเมือเมือเมืองงงงสตลู จังหวดัสตลู สตลู จังหวดัสตลู สตลู จังหวดัสตลู สตลู จังหวดัสตลู ((((ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่๒๒๒๒))))    พพพพ....ศศศศ. ..... ..... ..... ....        ด.วยคะแนนเสียง ด.วยคะแนนเสียง ด.วยคะแนนเสียง ด.วยคะแนนเสียง 9 9 9 9 เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 6666                เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆ    
นายกเทศมนตรีฯ               ด.วยเทศบาลตําบลคลองขุดได.จัดโครงการงานสมโภชและถวายเทียน 

พรรษา ประจําป"  2555  เพ่ือส7งเสริมทะนุบํารุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของชาติ  สนับสนุนให.ประชาชนได.มีส7วนร7วมสํานึกรักประเพณีอันดีงาม   
และสร.างความสําคัญให.แก7ประเพณีด้ังเดิมของไทย ในวันท่ี  31  กรกฎาคม 
2555  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลคลองขุด  โดยมีกิจกรรมต7าง ๆ  เช7น การ
หล7อเทียนพรรษา การสมโภชเทียนพรรษา  การประกวดเทียนพรรษาของแต7
ละหมู7บ.าน และการแสดงศิลปะพ้ืนบ.านของแต7ละหมู7บ.าน เปGนต.น  กําหนดการ
วันท่ี  31 กรกฎาคม 2555  เวลา 15.00 น.  ขอนําเรียนท7านสมาชิก      
ทุกท7านครับ 
 
 
                     ประธาน... 
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ประธานสภาฯ                                    ขอบคุณครับท7านนายกฯ  สมาชิกท7านอ่ืนมีอะไรไหมครับ 
ท่ีปรึกษานายกฯ                                  กราบเรียนท7านประธานท่ีเคารพ  ท7านนายกฯ ท7านรองนายก  

สมาชิกสภา ตลอดจนเจ.าหน.าท่ีท่ีเคารพทุกท7าน  เม่ือวันท่ี  21 – 22 
กรกฎาคม  2555  เทศบาลตําบลคลองขุดได.มีการจัดโครงการEnglish 
camp  โดยนําเด็กนักเรียนโรงเรียนบ.านท7าจีน  และโรงเรียนวัดหน.าเมือง       
ท่ีทะเลบัน  และเปGนกิจกรรมท่ีเปGนประโยชน3  และเปGนผลท่ีคุ.มค7ากับ
งบประมาณท่ีต้ังไว.  และตอนนี้ได.ทําโครงการนวดฝjาเท.า และได.ปรึกษา
เจ. าหน. า ท่ีและขอเ งินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให.สมาชิกช7 วย
ประชาสัมพันธ3หารายชื่อผู.เข.าร7วมกิจกรรมนี้ด.วย      

นายกเทศมนตรีฯ                                 ผมอยากนําเรียนสมาชิกสภาทุกท7าน  ท7านมีเรื่องในพ้ืนท่ีท่ีควรจะ 
ปรับปรุงแก.ไข  หรือปkญหาท่ีประชาชนฝากมา  และสามารถฝากมาในระเบียบ
วาระนี้ได.ครับ  ผมยินดีแก.ไขปkญหา และทุกปkญหาประชาชนเปGนหน.าท่ีของ
ผู.บริหาร  และท7านสมาชิกท7านใดมีอะไรเสนอในท่ีประชุมในวาระอ่ืน ขอเรียน
เชิญครับ 

ประธานสภาฯ                                     สมาชิกท7านใดมีอะไรจะเสนอในท่ีประชุมอีกบ.าง  ถ.าสมาชิกไม7มี  
                                           อะไรเพ่ิมเติมผมขอปlดการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  สมัยวิสามัญ   
                                           สมัยท่ี 1  ประจําป"  2555  ครั้งท่ี  2        

 
ปlดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

   (ลงชื่อ)    อดิศักด์ิ   บัวเพ็ชร    ผู.จดรายงานการประชุม 
            (นายอดิศักด์ิ   บัวเพ็ชร) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลคลองขุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรม… 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได.ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1        
ครั้งท่ี  2  ประจําป"  พ.ศ. 2555  แล.ว  เม่ือวันท่ี.....20........... เดือน.....สิงหาคม.........พ.ศ....2555........... 
 
 

        (ลงชื่อ)    ชํานาญ  พรหมดวง    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                          (นายชํานาญ  พรหมดวง)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
 
                  (ลงชื่อ)    บูอาสัน   นางเจ<ะ     รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                           (นายบูอาสัน   นางเจ<ะ)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
 
                  (ลงชื่อ)      ณรงค3  วารีรัตน3     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                            (นายณรงค3  วารีรัตน3 )  
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
  
สภาได.มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  2  ประจําป"  พ.ศ. 2555  แล.ว            
เม่ือวันท่ี.......21.......... เดือน.....กันยายน....................พ.ศ........2555................. 
 
 

                 (ลงชื่อ)       จรูญ  ยิ้มเยื้อน 
           (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  
 

 
 


