
        รายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุ    
สมัยสมัยสมัยสมัยวิววิิวิสามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่2222        ประจําป"ประจําป"ประจําป"ประจําป"            2555  2555  2555  2555          ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ 1111    

วันวันวันวันศกุร&ที่ศกุร&ที่ศกุร&ที่ศกุร&ที่            21212121            กนัยายน กนัยายน กนัยายน กนัยายน             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. นายจรูญ       ยิ้มเยื้อน   ตําแหน2ง ประธานสภา  
2. นายอดิศักด์ิ    บัวเพ็ชร   ตําแหน2ง เลขานุการสภา 
3. นายบุญเชิด    หนูสงค&    ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นายครรชิต    ชุมขวัญ   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายบูอาสัน    นางเจ9ะ   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายณรงค&     วารีรัตน&   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายสมพงค&    รัตตพันธ&   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายชํานาญ   พรหมดวง   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9. นายสุริยา     ผ2องสุวรรณ   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
10. นายรําหลี     ขุนจง      ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11. นายจิรัญดร   ชุมประยูร   ตําแหน2ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ผู,ผู,ผู,ผู,ไม2มาไม2มาไม2มาไม2มาประชุมประชุมประชุมประชุม    
     นายพงษ&ศักด์ิ  ต้ิงถ่ิน      ตําแหน2ง รองประธานสภา      ลากิจ  

ผู,เข,าร2วมประชุมผู,เข,าร2วมประชุมผู,เข,าร2วมประชุมผู,เข,าร2วมประชุม    
1.  นายโชติ    ชินอรรถพร   ตําแหน2ง    นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
2.  นายสุนทร  พรหมเมศร&   ตําแหน2ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
3.  นางประไพ  อุบลพงษ&       ตําแหน2ง    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
4.  นางปBยวรรณ   เพ็ญนุกูล   ตําแหน2ง         เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
5. นายเลิศศักด์ิ   พิพิธภัณฑ&   ตําแหน2ง    ปลัดเทศบาล  
6. นายสุชาติ    บริรักษ&กิจดํารง   ตําแหน2ง    รองปลัดเทศบาล  
7. นายพรอนันต&  วงษ&สีมาอนันต&   ตําแหน2ง    ผู,อํานวยการกองการศึกษา  
8. นายภูวเดช   หมันล9ะ      ตําแหน2ง    นักบริหารงานช2าง 6 รักษาราชการแทน  
                                                                   ผู,อํานวยการกองช2าง 
9.  นางสาวสุกัญญา   มะแอเคียน    ตําแหน2ง    หัวหน,าฝEายบริหารงานท่ัวไป 
10.  นายชนินทร&   แพ2งเมือง    ตําแหน2ง    เจ,าพนักงานการเงินและบัญชี 

เริ่มเวลาประชุม  09.00 น. 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   09090909....00  00  00  00  นนนน.   .   .   .       
เลขานุการสภาเทศบาล       เม่ือได,กําหนดเวลาการประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด

ครบองค&ประชุม  ขออ2านประกาศอําเภอเมืองสตูล  เรื่องเปBดประชุมสภา
เทศบาล ตําบลคลองขุด  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป" 2555 

ด,วยเทศบาลตําบลคลองขุด  มีความจําเปIนเพ่ือประโยชน&ของเทศบาล
ตําบลคลองขุด  ในการเสนอญัตติร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง  
งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2556  ประธานสภาเทศบาล
ตําบลคลองขุด  จึงขออนุญาตต2อนายอําเภอเมืองสตูล  เปBดประชุมสภา
เทศบาลตําบลคลองขุดสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป"  2555  มีกําหนด  
15  วัน  ต้ังแต2วันท่ี  14  กันยายน  2555  เปIนต,นไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26  แห2งพระราชบัญญัติเทศบาล
ตําบล พ.ศ. 2496  แก,ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  และคําสั่ง
จังหวัดสตูล  ท่ี  508/2549  ลงวันท่ี  25  เมษายน  2549    เรื่อง  การ
มอบอํานาจของผู,ว2าราชการจังหวัดสตูล  ให,นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน  
นายอําเภอเมืองสตูลจึงประกาศเปBดประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป"  2555  มีกําหนด  15  วัน  นับต้ังแต2วันท่ี  14  
กันยายน  2555  เปIนต,นไป  

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๑๑๑๑  เรื่องที่ประธานจะแจ,งต2อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ,งต2อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ,งต2อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ,งต2อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1. โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาขน 
  2. โครงการพัฒนาความรู,และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรการ

สร,างตารางทําการและการคํานวณด,วยโปรแกรม  Microsoft  Excel 2010  
  3. การรับลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 

2557  โดยบุคคลท่ีจะลงทะเบียน ต,องมีสัญชาติไทย  มีภูมิลําเนาอยู2ในเขตเทศบาล
ตําบลคลองขุด และมีอายุหกสิบป"ข้ึนไป (เกิดก2อน 1  ตุลาคม 2496 กรณีท่ีในทะเบียน
บ,านไม2ปรากฏวันเดือนเกิดให,ถือว2าบุคคลนั้นเกิดในวันท่ี 1 มกราคมของป"นั้น) 

  4.  แจ,งกําหนดการจ2ายเงินเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุและคนพิการ ประจําป" 2556 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ระเระเระเระเบยีบวาระที ่บยีบวาระที ่บยีบวาระที ่บยีบวาระที ่2222            เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ      
ประธานสภาฯ  ขอให,ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี1 ประจําป" 

2555  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  2555  และรายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป" 2555 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2555 
ว2าจะแก,หรือเพ่ิมเติมในส2วนใดอีกบ,างเห็นหากไม2มีถือว2าท่ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจําป" 2555  ครั้งท่ี  1 เม่ือวันท่ี  12  
กรกฎาคม2555 และรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1   ประจําป" 2555 
ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2555 

ท่ีประชุม          มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจําป" 2555      
                               ครัง้ท่ี 1 เม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  2555   และรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
                               สมัยท่ี 1 ประจําป" 2555 ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2555  
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ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๓๓๓๓            กระทู,ถามกระทู,ถามกระทู,ถามกระทู,ถาม    
    ไม2มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๔๔๔๔            เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท,องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล,วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท,องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล,วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท,องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล,วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท,องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล,ว    
    ไม2มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๕๕๕๕            เรื่องที่เสนอใหม2เรื่องที่เสนอใหม2เรื่องที่เสนอใหม2เรื่องที่เสนอใหม2    

5555....1  1  1  1  เรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายประจําป"เรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายประจําป"เรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายประจําป"เรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายประจําป"                                                        
งบประมาณ พงบประมาณ พงบประมาณ พงบประมาณ พ....ศศศศ.  .  .  .  2556 2556 2556 2556 ((((ขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการ))))    

ประธานสภาฯ  ด,วยผู,บริหารได,เสนอญัตติร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง 
งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2556 (ข้ันรับหลักการ)  เพ่ือให,การ
พิจารณาร2างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2556 เปIนไป
ตามระเบียบและข้ันตอนการพิจารณา  เชิญให,ผู,บริหารชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี  เรียนท2านประธานกระผมนายโชติ  ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด
ขอแถลงงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2556                                            
เรียน  ท2านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  ทุกท2าน                         

                                              บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู,บริหารเทศบาลตําบลคลองขุด จะได,เสนอร2างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ2ายประจําป"ต2อสภาเทศบาลตําบลคลองขุดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
คณะผู,บริหารเทศบาลตําบลคลองขุด   จึงขอแถลงให,ท2านประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท2านได,ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ดําเนินการในป"งบประมาณ พ.ศ.  2556  ดังต2อไปนี้  
1.  สถานะการคลัง 

                              งบประมาณรายจ2ายท่ัวไป 
                                         ในป"งบประมาณ พ.ศ. 2554  ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เทศบาล 
                               ตําบลคลองขุดมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

                       1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 34,884,373.43 บาท 
   1.1.2  เงินสะสม  18,327,311.68    บาท 

       1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  13,563,776.52 บาท 
          1.1.4  รายการกันเงินไว,แบบก2อหนี้ผูกพันและยังไม2ได,เบิกจ2าย 

       จํานวน   9   โครงการ  รวม      5,013,049.60  บาท                          
               1.1.5  รายการท่ีได,กันเงินไว,โดยยังไม2ได,ก2อหนี้ผูกพัน   จํานวน    บาท 

                                                     โครงการรวม  1 โครงการ รวม    181,489.00      บาท                              
   2.การบริหารงบประมาณในป"งบประมาณ   2554 

                 (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น      58,472,947.05   บาท   ประกอบด,วย 
                 หมวดภาษีอากร 2,758,464.69    บาท 
                หมวดค2าธรรมเนียม ค2าปรับ และใบอนุญาต  619,764.43 บาท

                      หมวดรายได,จากทรัพย&สิน   188,880.00  บาท 
                หมวดรายได,จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย& - บาท 
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     หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด   504,715.00    บาท 
     หมวดรายได,จากทุน - บาท   
     หมวดภาษีจัดสรร 20,604,024.34     บาท 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 23,726,629.00  บาท 
             (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให,โดยระบุวัตถุประสงค&  10,070,469.59 บาท 
             (3)  รายจ2ายจริง     จํานวน   48,182,007.06 บาท    ประกอบด,วย    

งบกลาง  1,729,680.03 บาท 
งบบุคลากร 10,111,419.92 บาท 
งบดําเนินการ   11,309,531.57  บาท 
งบลงทุน    9,954,034.00 บาท 
งบรายจ2ายอ่ืน  55,900.00 บาท  
งบเงินอุดหนุน  4,950,971.95 บาท 

                                (4)   รายจ2ายท่ีจ2ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให,  
                   โดยระบุวัตถุประสงค&จริง    10,070,469.59  บาท 

     (5)    มีการจ2ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ี  8,662,546.99 บาท   
                             ในป"งบประมาณ  พ.ศ. 2556  

                  ได,ประมาณการรายรับไว,จํานวน  60,868,216   บาท ซ่ึงประมาณการ
รายรับไว,สูงกว2าป"ท่ีผ2านมา ตามสถิติยอดเงินงบประมาณท่ีรับจริงท้ังหมดจากทุกหมวด   
และได,ประมาณการรายจ2ายไว, จํานวน  60,868,216 บาท  ซ่ึงเปIนการขอต้ังงบประมาณ
แบบสมดุล 
             สําหรับรายจ2ายของแต2ละกองมีดังนี้ 

   รายจ2ายงบกลาง  ต้ังไว,   2,743,209    บาท      
สํานักปลัดต้ังไว,  ต้ังไว,   14,502,000   บาท 
กองคลัง   ตั้งไว,      3,176,040     บาท 
กองสาธารณสุขฯ  ตั้งไว,      6,228,921     บาท 
กองการศึกษา  ต้ังไว,  10,739,550   บาท  
กองการศึกษา (ส�วนของโรงเรียนเทศบาล 1 บ�านท�าจีน) ต้ังไว, 3,408,990   บาท 
กองช2าง   ต้ังไว,     20,069,506  บาท 
สําหรับรายละเอียดต2าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 3  ขอให,สมาชิกสภาได,พิจารณาร2าง
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ 
พ.ศ.  2556 ในข้ันรับหลักการ 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯได,ชี้แจงรายละเอียดร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
คลองขุด  เรื่อง งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2556 สมาชิกสภา
ท2านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมในส2วนใดอีกบ,าง  หากไม2มีผมขอมติท่ีประชุมสภาในข้ันรับ
หลักการร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล คลองขุด  เรื่อง งบประมาณรายจ2ายประจําป"
งบประมาณ พ.ศ.  2556  

  สมาชิกท2านใดรับหลักการในร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง 
งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2556 โปรดยกมือ   

เลขานุการฯ  รับหลักการ  8  เสียง 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท2านใดไม2รับหลักการในร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง 

งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2556 โปรดยกมือ   
เลขานุการฯ  ไม2รับหลักการ  ไม2มี    และงดออกเสียง  3  เสียง 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม            มีมตริบัหลกัการในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณมีมตริบัหลกัการในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณมีมตริบัหลกัการในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณมีมตริบัหลกัการในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณ    

รายจ2ายประจาํป"งบประมาณ พรายจ2ายประจาํป"งบประมาณ พรายจ2ายประจาํป"งบประมาณ พรายจ2ายประจาํป"งบประมาณ พ....ศศศศ.  .  .  .  2556255625562556        ด,วยคะแนนเสยีง  ด,วยคะแนนเสยีง  ด,วยคะแนนเสยีง  ด,วยคะแนนเสยีง  8888        เสีเสีเสีเสียยยยงงงง    
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการในร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง 

งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต2อไปเปIนการแต2งต้ังคณะ 
กรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาร2างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป"
งบประมาณ  พ.ศ. 2556   ขอให,ท2านเสนอว2าจะแต2งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติก่ีคน 

นายชํานาญ  พรหมดวง  ผมเสนอให,มีคณะกรรมการแปรญัตติ  3  คน   
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท2านใดเสนออีกบ,าง  หากไม2มีผมขอผู,รับรอง 

ผู,รับรอง  1.นายบูอาสัน  นางเจ9ะ  2.นายบุญเชิด   หนูสงค& 
ต2อไปให,เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร2างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ2ายประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2556  
นายบูอาสัน  นางเจ9ะ   เสนอนายชํานาญ  พรหมดวง   

ผู,รับรอง  1.นายครรชิต  ชุมขวัญ    2.นายสมพงค&  รัตตพันธ& 
นายชํานาญ  พรหมดวง     เสนอนายครรชิต   ชุมขวัญ   

ผู,รับรอง  1.นายอดิศักด์ิ  บัวเพ็ชร    2.นายณรงค&  วารีรัตน& 
นายณรงค&  วารีรัตน&   เสนอนายอดิศักด์ิ   บัวเพ็ชร   

ผู,รับรอง  1.นายบูอาสัน  นางเจ9ะ     2.นายบุญเชิด   หนสูงค& 
ประธานสภาฯ     สมาชิกท2านใดจะเสนอใครอีกบ,าง  หากไม2มีสรุปว2าท่ีประชุมเห็นชอบ

ให,ผู,ท่ีได,รับการเสนอชื่อเปIนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม        มีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ มีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ มีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ มีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิ 3  3  3  3  ท2าน  คือท2าน  คือท2าน  คือท2าน  คือ    

1. นายชาํนาญ  พรหมดวง  นายชาํนาญ  พรหมดวง  นายชาํนาญ  พรหมดวง  นายชาํนาญ  พรหมดวง      
2. นายครรชินายครรชินายครรชินายครรชิต  ชมุขวญั  ต  ชมุขวญั  ต  ชมุขวญั  ต  ชมุขวญั      
3. นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร  นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร  นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร  นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร      

ประธานสภาฯ    เม่ือท่ีประชุมแต2งต้ังแล,วขอให,คณะกรรมแปรญัตติหารือกันว2าจะแต2ง 
ต้ังใครเปIนประธาน  กรรมการ  และเลขานุการ    
            ขอพักการประชุม  10  นาที 
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ประธานสภาฯ       เม่ือท่ีประชุมพร,อมแล,ว เริ่มประชุมต2อ  เชิญเลขาชี้แจง 
เลขานุการคณะกรรมการฯ     คณะกรรมการแปรญัตติได,แต2งต้ังให, เปIนนายชํานาญ  พรหมดวง 

ประธานกรรมการ นายครรชิต  ชุมขวัญ  เปIนกรรมการและ นายอดิศักด์ิ  บัวเพ็ชร  
เปIนเลขานุการคณะกรรมการ  

          คณะกรรมแปรญัตตินัดประชุมหารือในวันท่ี  26 – 27  กันยายน 2555 
เวลา  09.00  น. ณ  ห,องกิจการสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  หากสมาชิกท2านใด
จะแปรญัตติในส2วนใดขอให,ส2งคําแปรญัตติให,คณะกรรมการก2อนวันท่ี 26 - 27 
กันยายน  พ.ศ. 2555 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. คณะ กรรมการแปรญัตติส2ง
คําแปรญัตติให,ประธานสภาในวันท่ี 2 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีประชุม           รับทราบ   
ประธานสภาฯ            5555....2222        เรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายเรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายเรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2ายเรื่องร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขดุ  เรือ่ง งบประมาณรายจ2าย        
                                                                                                                                            เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ เพิม่เตมิ ((((ฉบับที ่ฉบับที ่ฉบับที ่ฉบับที ่1111) ) ) ) ประจําป"งบประมาณ พประจําป"งบประมาณ พประจําป"งบประมาณ พประจําป"งบประมาณ พ....ศศศศ.  .  .  .  2552552552555555    ((((ขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการ))))    
          ด,วยผู,บริหารได,เสนอญัตติร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง   
                                   งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555                   
                                   (ข้ันรับหลักการ) เพ่ือให,การพิจารณาร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด เรื่อง  
                                   งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555  
                                   เปIนไปตามระเบียบและข้ันตอนการพิจารณา  เชิญให,ผู,บริหารชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี       เรียนท2านประธานกระผมนายโชติ  ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตําบล

คลองขุดขอแถลงงบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 
2555  เรียน  ท2านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  
ทุกท2าน ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลคลองขุด ได,พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล,ว นั้น บัดนี ้ปรากฏว2างบประมาณ
รายจ2ายประจําป" ท่ีได,รับอนุมัติไม2เพียงพอแก2การใช,จ2าย และมีความจําเปIนต,องต้ัง
จ2ายข้ึนใหม2 เนื่องจากรายรับของเทศบาลตําบลคลองขุดท่ีได,รับจริง สูงกว2าประมาณ
การรายรับท่ีตั้งไว, เปIนเงิน 4,641,640.80 บาท   จึงมีความจําเปIนต,องต้ัง
งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  เปIน
จํานวนเงินท้ังสิ้น 4,571,928 บาท  ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาพร,อมนี้  

    บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  
                                  ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555 
                                                                                                                             หลักการ 

            งบประมาณรายจ2ายท้ังสิ้น           ยอดรวม   4,571,928   บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได,ดังนี้ 
1.ด,านบริการชุมชนและสังคม 

               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม  4,540,000  บาท 
      2.ด,านการดําเนินงานอ่ืน 

             แผนงานงบกลาง            ยอดรวม       31,928  บาท 
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เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณรายจ2ายประจําป" ไม2เพียงพอแก2การใช,จ2าย และมีความจําเปIนท่ี
ต,องต้ังจ2ายข้ึนใหม2 ประกอบกับมีรายรับเกินกว2าท่ีได,ประมาณการรายรับไว, ในประมาณ
การรายรับ เปIนเงิน  4,641,640.80 บาท จึงเสนอร2างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555เพ่ือให,สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลคลองขุดพิจารณาอนุมัติต2อไป 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 
2555 ของเทศบาลตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

หมวดรายรับ 
 ประมาณการ
รายรับท่ีตั้งไว, 

   รับจริง 
รายรับท่ีเพ่ิม

ท้ังสิ้น 
 

1.หมวดภาษีอากร 2,900,000 3,130,943.37 230,943.37 
2.หมวดภาษีจัดสรร 18,545,500 19,545,539.27 1,000,039.27 
3. หมวดค2าธรรมเนียม ค2าปรับ 
และใบอนุญาตฯ 359,000 423,026.40 64,026.40 
4. หมวดรายได,จากทรัพย&สิน 150,500 349,425.81 198,925.81 
5. หมวดรายได,เบ็ดเตล็ด 45,000 147,448.95 102,448.95 
6. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 27,000,000 30,045,257 3,045,257 

รวมท้ังสิ้น 49,000,000 53,641,640.80 4,641,640.80 
       รายละเอียดงบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  

    2555 ของเทศบาลตําบลคลองขุด  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
    รายจ2ายงบกลาง 
    งบกลาง ต้ังไว,  31,928 บาท 

1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข,าราชการส2วนท,องถ่ิน (กบท.) ต้ังไว, 
31,928 บาท  เพื่อจ2ายเปIนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข,าราชการส2วน
ท,องถิ่น (กบท.) ตั้งจ2ายจากเงินรายได,โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข,าราชการส2วนท,องถ่ินโดยคํานวณจากประมาณการรายรับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม ไม2นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู, เงินท่ีมีผู,อุทิศให,และเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ เทศบาลให,คํานวณในอัตรา ร,อยละ 2 ซ่ึงคํานวณได,ดังนี้ 

       การคํานวณ 
       ประมาณการรายรับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)พ.ศ. 2555  
  ต้ังรับ  4,641,640.80 บาท 

  หัก เงินอุดหนุน 3,045,257.00   บาท 
                             เหลือ  1,596,383.80 บาท 

        คิดอัตราร,อยละ 2 ของ 1,596,383.80 บาท  เปIนเงิน 31,928 บาทรายละเอียด  
          งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณพ.ศ.2555   
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    รายจ2ายจําแนกตามหน2วยงาน ตามหน2วยงาน ตามหน2วยงาน ตามหน2วยงาน     หน2วยงานกองช2างหน2วยงานกองช2างหน2วยงานกองช2างหน2วยงานกองช2าง   

ต้ังงบประมาณรายจ2ายท้ังสิ้น  4,540,000 บาท 
1.รายจ2ายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไว, 4,540,000 บาท 

หมวดครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก2อสร,าง  ต้ังไว, 4,540,000 บาท 
1111....1111    หมวดครุภัณฑ&หมวดครุภัณฑ&หมวดครุภัณฑ&หมวดครุภัณฑ&            ตั้งไว,ตั้งไว,ตั้งไว,ตั้งไว,    2222,,,,800800800800,,,,000000000000    บาทบาทบาทบาท    

    ประเภทครุภัณฑ&การเกษตร   ต้ังไว, 2,800,000 บาท 
 - ค2าจัดซ้ือรถฟาร&มแทรกเตอร& ตัดหญ,าไหล2ทาง  ต้ังไว, 2,800,000 บาท 
เพ่ือจ2ายเปIนค2าจัดซ้ือรถฟาร&มแทรกเตอร&ตัดหญ,าไหล2ทาง ขนาดไม2น,อยกว2า            
90 แรงม,า เปIนแบบขับเคลื่อน 4 ล,อติดต้ังหลังคากันแดด และติดต้ังใบมีดดันดิน
ด,านหน,า จํานวน 1 คันซ่ึงเครื่องตัดหญ,าไหล2ทาง ประกอบด,วยคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

(1) ติดต้ังด,านท,ายรถแทรกเตอร&ขนาดไม2น,อยกว2า 70 แรงม,า ชนิดต2อ
พวงแบบ 3 จุดมาตรฐานถ2ายทอดกําลังจากเพลาอํานวยกําลังชนิดความเร็ว
มาตรฐาน 540 รอบต2อนาที ด,วยเพลา PTO  และสามารถติดต้ังอุปกรณ&มาตรฐาน
ได,  

(2) ปjkมไฮดรอลิคของเครื่องตัดหญ,าแบบปjkมคู2แรงดันสูง (Twin Pump) 
มีอัตราการไหล 70 ลิตร/นาที 
         (3) คันบูมพร,อมหัวตัดหญ,าสามารถยกข้ึน – ลง ด,วยระบบไฮดรอลิค
โดยมีคันโยกควบคุมอยู2ตําแหน2งท่ีผู,ใช,งานสามารถควบคุมได,สะดวก 
         (4) หัวตัดหญ,าสามารถยกข้ึน – ลง ยื่นออก – เข,า และปรับองศาตาม
มุมทแยงของพ้ืนท่ีได, 
         (5) ใบมีดตัดหญ,าหมุนขับด,วยมอเตอร&ไฮดรอลิค 

ต้ังจ2ายตามราคาท,องตลาด ต้ังจ2ายจากเงินรายได, (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการเคหะและชุมชน นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป" พ.ศ. 2555 – 2557 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ตามยุทธศาสตร&
การเมืองการบริหารหน,า 12 ลําดับท่ี 7) 
1111....2 2 2 2 สิ่งก2อสร,าง  ตั้งไว,สิ่งก2อสร,าง  ตั้งไว,สิ่งก2อสร,าง  ตั้งไว,สิ่งก2อสร,าง  ตั้งไว,1,740,1,740,1,740,1,740,000000000000บาทบาทบาทบาท    

- ประเภทคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงอิฐเก2า - หน,าหมู2บ,าน
เอ้ืออาทรหมู2ท่ี 4  ต้ังไว,  1,740,000 บาท เพ่ือจ2ายเปIนค2าก2อสร,างคูระบาย
น้ํา คสล. รูปตัวยู พร,อมฝาปBด คสล. ขนาดกว,าง 0.80 เมตร ระยะทางรวม 
510 เมตร ต้ังจ2ายจากเงินรายได, รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลตําบลคลอง
ขุดกําหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟrาถนน นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป" พ.ศ.2555 – 2557ตามยุทธศาสตร&การพัฒนาด,าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร,างพ้ืนฐาน หน,า 87ลําดับท่ี 26) 
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                 ขอให,สมาชิกสภาได,พิจารณาร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด     
เรื่อง งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555             
ในข้ันรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯได,ชี้แจงรายละเอียดร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
คลองขุด  เรื่อง งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  
2555  สมาชิกสภาท2านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมในส2วนใดอีกบ,าง  หากไม2มีผมขอมติท่ี
ประชุมสภาในข้ันรับหลักการร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล คลองขุด  เรื่อง งบประมาณ
รายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555 

  สมาชิกท2านใดรับหลักการในร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง 
งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555 โปรดยกมือ   

เลขานุการฯ  รับหลักการ 8  เสียง 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท2านใดไม2รับหลักการในร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง 

งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555 โปรดยกมือ   
เลขานุการฯ  ไม2รับหลักการ  ไม2มี    และงดออกเสียง  3  เสียง 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม            มีมตริบัหลกัการมีมตริบัหลกัการมีมตริบัหลกัการมีมตริบัหลกัการในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อในร2างเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณ  ง งบประมาณ  ง งบประมาณ  ง งบประมาณ      
                                                                                                                                รายจ2ายเพิม่เติม รายจ2ายเพิม่เติม รายจ2ายเพิม่เติม รายจ2ายเพิม่เติม ((((ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่1111) ) ) ) ประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พ....ศศศศ.  .  .  .  2555  2555  2555  2555      ด,วยคะแนนเสยีง  ด,วยคะแนนเสยีง  ด,วยคะแนนเสยีง  ด,วยคะแนนเสยีง                                                                  
                                                                                                                                8888        เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    
ประธานสภาฯ            เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการในร2างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง  
                               งบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555 ต2อไปเปIน  
                               การแต2งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาร2างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2าย  
                               เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. 2555   ขอให,ท2านเสนอว2าจะแต2งต้ังคณะกรรมการแปร  
                               ญัตติก่ีคน 
นายชํานาญ  พรหมดวง ผมเสนอให,มีคณะกรรมการแปรญัตติ  3  คน   
ประธานสภา   มีสมาชิกท2านใดเสนออีกบ,าง  หากไม2มีผมขอผู,รับรอง 

ผู,รับรอง  1.นายบูอาสัน  นางเจ9ะ  2.นายบุญเชิด   หนูสงค& 
ต2อไปให,เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ2ายเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี  1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555    
นายบูอาสัน  นางเจ9ะ   เสนอนายชํานาญ  พรหมดวง   

ผู,รับรอง  1.นายครรชิต  ชุมขวัญ  2.นายสมพงค&  รัตตพันธ& 
นายชํานาญ  พรหมดวง     เสนอนายครรชิต  ชุมขวัญ   

ผู,รับรอง  1.นายอดิศักด์ิ  บัวเพ็ชร  2.นายณรงค&  วารีรัตน& 
นายณรงค&  วารีรัตน&   เสนอนายอดิศักด์ิ  บัวเพ็ชร   

ผู,รับรอง  1.นายบูอาสัน  นางเจ9ะ  2.นายบุญเชิด   หนูสงค& 
ประธานสภา     สมาชิกท2านใดจะเสนอใครอีกบ,าง  หากไม2มีสรุปว2าท่ีประชุมเห็นชอบ

ให,ผู,ท่ีได,รับการเสนอชื่อเปIนคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 



- 10 - 
 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม        มีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมีมติแต2งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ        3  3  3  3  ท2าน  คือท2าน  คือท2าน  คือท2าน  คือ    

1111.... นายชาํนาญ  พรหมดวง  นายชาํนาญ  พรหมดวง  นายชาํนาญ  พรหมดวง  นายชาํนาญ  พรหมดวง          
2222.... นายครรชติ  ชมุขวญั  นายครรชติ  ชมุขวญั  นายครรชติ  ชมุขวญั  นายครรชติ  ชมุขวญั      
3333.... นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร  นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร  นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร  นายอดศิักดิ ์ บวัเพช็ร      

ประธานสภา    เม่ือท่ีประชุมแต2งต้ังแล,วขอให,คณะกรรมแปรญัตติหารือกันว2าจะแต2ง 
ต้ังใครเปIนประธาน  กรรมการ  และเลขานุการ   
          ขอพักการประชุม  10 นาที 

ประธานสภาฯ    เม่ือท่ีประชุมพร,อมแล,ว เริ่มประชุมต2อ  เชิญเลขาชี้แจง 
เลขานุการคณะกรรมการฯ  คณะกรรมการแปรญัตติได,แต2งต้ังให,นายอดิศักด์ิ บัวเพ็ชร เปIน    

ประธานกรรมการนายครรชิต  ชุมขวัญ เปIนคณะกรรมการ  และนายชํานาญ  
พรหมดวง เปIนเลขานุการคณะกรรมการ   

              คณะกรรมแปรญัตตินัดประชุมหารือในวันท่ี  23  กันยายน 2555                         
เวลา  16.30  น. ณ  ห,องกิจการสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  หากสมาชิก
ท2านใดจะแปรญัตติในส2วนใดขอให,ส2งคําแปรญัตติให,คณะกรรมการในวันท่ี  
22 - 23  กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการ
แปรญัตติส2งคําแปรญัตติให,ประธานสภาในวันท่ี  24  เดือนกันยายน พ.ศ. 
2555 

ท่ีประชุม    รับทราบ   
ประธานสภาฯ            5555....3  3  3  3  เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องญัตติญัตติญัตติญัตติขออนมุัตกินัเงิขออนมุัตกินัเงิขออนมุัตกินัเงิขออนมุัตกินัเงินรายจ2ายงบลงทนุทีย่ังไม2ก2อหนีผู้กพันตามนรายจ2ายงบลงทนุทีย่ังไม2ก2อหนีผู้กพันตามนรายจ2ายงบลงทนุทีย่ังไม2ก2อหนีผู้กพันตามนรายจ2ายงบลงทนุทีย่ังไม2ก2อหนีผู้กพันตาม                                                        

เทศบัญญตั ิงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พเทศบัญญตั ิงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พเทศบัญญตั ิงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พเทศบัญญตั ิงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2555  2555  2555  2555  รายจ2ายรายจ2ายรายจ2ายรายจ2าย
เพื่อการลงทนุ  โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&  เพื่อการลงทนุ  โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&  เพื่อการลงทนุ  โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&  เพื่อการลงทนุ  โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&   
           ขอเชิญท2านนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุดชี้แจงรายละเอียดการขอ
อนุมัติกันเงินรายจ2ายงบลงทุนท่ียังไม2ก2อหนี้ผูกพันตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  รายจ2ายเพ่ือการลงทุน  โครงการ
ก2อสร,างปrายประกาศประชาสัมพันธ&   

นายเทศมนตรี  ตามท่ีสํานักปลัด เทศบาลตําบลคลองขุดต้ังงบประมาณรายจ2าย
ประจําป" งบประมาณ พ.ศ.2555  รายจ2ายเพ่ือการลงทุน  2.2.1 โครงการ
ก2อสร,างปrายประกาศประชาสัมพันธ& ต้ังไว,  151,000  บาท  เพ่ือจ2ายเปIนค2า
ก2อสร,างทําปrายประกาศประชาสัมพันธ& ขนาดกว,าง  3.50 เมตร ยาว 7.50  
เมตร สูง 6.60 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด  ต้ังจ2ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (ปรากฏในแผน พัฒนาสามป" พ.ศ. 
2555 – 2557  ตามยุทธศาสตร&การพัฒนาด,านการเมืองการบริหาร หน,า 
143 ลําดับท่ี 13) 
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                                       สํานักปลัดเทศบาลตําบลคลองขุดมีโครงการท่ียังไม2ก2อหนี้ผูกพันตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวน  1  
โครงการ  คือ โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสัมพันธ&ตั้งไว,  151,000  
บาท  เพ่ือจ2ายเปIนค2าก2อสร,างทําปrายประกาศประชาสัมพันธ&  ขนาดกว,าง  
3.50 เมตร ยาว 7.50  เมตร สูง 6.60 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด   
ต้ังจ2ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป" พ.ศ. 2555 – 2557 ตามยุทธศาสตร&การพัฒนาด,าน 
การเมืองการบริหาร หน,า 143 ลําดับท่ี 13) 
            เนื่องจากโครงการดังกล2าวยังไม2ได,รับการอนุญาตให,ก2อสร,างใน 
บริเวณเขตทางหลวงซ่ึงอยู2ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสตูล  เพ่ือ 
ไม2ให,งบประมาณโครงการดังกล2าวตกเปIนเงินสะสม  จึงจําเปIนจะต,องขออนุมัติ
กันเงินต2อสภาเทศบาลตําบลคลองขุด 

              ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด,วยการรับเงิน การเบิกจ2ายเงิน การ 
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค&กรปกครองส2วนท,องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗   และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2548   ข,อ ๕๙  ใน
กรณีท่ีมีรายจ2ายหมวดค2าครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก2อสร,าง  ยังมิได,ก2อหนี้ผูกพันแต2
มีความจําเปIนจะต,องใช,จ2ายเงินนั้นต2อไปอีก ให,องค&กรปกครองส2วนท,องถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินต2อสภาท,องถ่ินได,อีกไม2เกินระยะเวลาหนึ่งป" 

                      เพ่ือให,การเบิกจ2ายเงินเปIนไปตามระเบียบจึงขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการก2อสร,างปrาย
ประกาศประชาสัมพันธ&ต2อสภาเทศบาลตําบลคลองขุด จํานวน 151,000บาท   

ประธานสภาฯ                       ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯได,ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติการเงิน 
งบประมาณรายจ2ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  โครงการก2อสร,างปrาย
ประกาศประชาสัมพันธ&ต2อสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  จํานวน  151,000  
บาท  สมาชิกสภาท2านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมในส2วนใดอีกบ,าง  หากไม2มีผมขอ
มติท่ีประชุมสภา  

   สมาชิกท2านใดเห็นชอบให,กันเงินโครงการก2อสร,างปrายประกาศ     
ประชาสัมพันธ& จํานวน  151,000  บาท  โปรดยกมือ   

เลขานุการฯ            เห็นชอบจํานวน  8  เสียง  
ประธานสภาฯ            สมาชิกท2านใดไม2เห็นชอบให,กันเงินโครงการก2อสร,างปrายประกาศ     

ประชาสัมพันธ&  จํานวน  151,000  บาท  โปรดยกมือ   
เลขานุการฯ           ไม2เห็นชอบ  ไม2มี    และงดออกเสียง  3  เสียง 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม                                                มมีตอินุมตัิให,กนัเงนิมมีตอินุมตัิให,กนัเงนิมมีตอินุมตัิให,กนัเงนิมมีตอินุมตัิให,กนัเงนิโครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&โครงการก2อสร,างปrายประกาศประชาสมัพนัธ&                                                                            
                                                                                                                                                                จาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  151151151151,,,,000  000  000  000  บาท  บาท  บาท  บาท  ด,วยคะแนนเสยีง ด,วยคะแนนเสยีง ด,วยคะแนนเสยีง ด,วยคะแนนเสยีง         8888        เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    
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ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 6666            เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องอื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ     
                ไม2มี  
ประธานสภาฯ   สมาชิกท2านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบ,าง  หากไม2มีผมขอนัดประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป"  2555 ครั้งท่ี  2  ในวันอังคารท่ี  25  กันยายน  
2555  เวลา  14.30  น. ห,องประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  และขอปBดประชุม
สภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป"  2555  ครั้งท่ี 1  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ปBดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

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

คณะกรรม… 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได,ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2        
ครั้งท่ี  1  ประจําป"  พ.ศ. 2555  แล,ว  เม่ือวันท่ี......27........... เดือน....กันยายน........พ.ศ....2555................. 
 
 

        (ลงชื่อ)    ชํานาญ  พรหมดวง    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                          (นายชํานาญ  พรหมดวง)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
 
                  (ลงชื่อ)    บูอาสัน   นางเจ9ะ     รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                           (นายบูอาสัน   นางเจ9ะ)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
 
                  (ลงชื่อ)      ณรงค&  วารีรัตน&     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                            (นายณรงค&  วารีรัตน& )  
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
 
 
สภาได,มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป"   พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี  1 แล,ว             
เม่ือสมัย....วิสามัญ........สมัยท่ี...2......ประจําป".....2555.........ครั้งท่ี...4......วันท่ี...9.......เดือน.....ตุลาคม........
พ.ศ……2555….… 
 
 
 

               (ลงชื่อ)         จรูญ  ยิ้มเยื้อน 
                    (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 

                ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองขุด 
 
 
 
 
 

 


