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

วันพฤหสับดีที ่ วันพฤหสับดีที ่ วันพฤหสับดีที ่ วันพฤหสับดีที ่ 27  27  27  27  กนัยายน พกนัยายน พกนัยายน พกนัยายน พ....ศศศศ.  .  .  .  2555255525552555    
เวลา  เวลา  เวลา  เวลา  11111111....00000000        นนนน....    

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

ผู-ผู-ผู-ผู-มามามามาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายจรูญ       ยิ้มเยื้อน   ตําแหน3ง ประธานสภา      
2. นายพงษ6ศักด์ิ  ต้ิงถ่ิน   ตําแหน3ง รองประธานสภา        
3. นายอดิศักด์ิ    บัวเพ็ชร   ตําแหน3ง เลขานุการสภา 
4. นายบุญเชิด    หนูสงค6    ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายครรชิต    ชุมขวัญ   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายบูอาสัน    นางเจ=ะ   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายณรงค6     วารีรัตน6   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายสมพงค6    รัตตพันธ6   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
9. นายชํานาญ   พรหมดวง   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
10. นายสุริยา     ผ3องสุวรรณ   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11. นายรําหลี     ขุนจง      ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
12. นายจิรัญดร   ชุมประยูร   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ผู-เข-าร3วมประชุมผู-เข-าร3วมประชุมผู-เข-าร3วมประชุมผู-เข-าร3วมประชุม    
1.  นายโชติ    ชินอรรถพร   ตําแหน3ง    นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
2.  นายสุนทร  พรหมเมศร6   ตําแหน3ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
3.  นายหิรัญ    เล3ห6ทองคํา   ตําแหน3ง รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
4.  นางปAยวรรณ   เพ็ญนุกูล   ตําแหน3ง        เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
5.  นายเลิศศักด์ิ   พิพิธภัณฑ6   ตําแหน3ง    ปลัดเทศบาล  
6   นายสุชาติ    บริรักษ6กิจดํารง   ตําแหน3ง    รองปลัดเทศบาล  
7.  นางนหงปกร   ชมภู3ทอง         ตําแหน3ง         หัวหน-าสํานักปลัด 
8.  นางกัลยา     สันมาแอ   ตําแหน3ง        ผู-อํานวยการกองคลัง 
9.  นายธีระ     จันทร6ทองพูน   ตําแหน3ง        ผู-อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
10. นายพรอนันต6  วงษ6สีมาอนันต6   ตําแหน3ง    ผู-อํานวยการกองการศึกษา  
11. นายภูวเดช   หมันล=ะ   ตําแหน3ง    นักบริหารงานช3าง 6 รักษาราชการแทน  
                                                                   ผู-อํานวยการกองช3าง 

เริ่มเวลาประชุม  11.00 น. 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   11111111....00000000        นนนน.   .   .   .       
เลขานุการสภาเทศบาล       เม่ือได-กําหนดเวลาการประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด

ครบองค6ประชุม  ขอเชิญประธานสภาทําหน-าท่ีในท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๑๑๑๑  เรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบ 

ไม3มี  
ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่2222            เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ  เรื่อง การรบัรองรายงานการประชมุ      
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจําป" 2555  ครั้งท่ี  1  เม่ือ

วันท่ี  14  สิงหาคม 2555   ขอเลื่อนไปรับรองในคราวประชุมครั้งต3อไป 
                                         รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป" 2555   ครั้งท่ี 1  

เม่ือวันท่ี  21  กันยายน  2555   ขอเลื่อนไปรับรองในคราวประชุมครั้งต3อไป 
ท่ีประชุม          รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๓๓๓๓            กระทู-ถามกระทู-ถามกระทู-ถามกระทู-ถาม    
    ไม3มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๔๔๔๔            เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท-องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล-วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท-องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล-วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท-องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล-วเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท-องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล-ว    
ประธานสภาฯ   เรื่องร3างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองขุด  เรื่อง งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม  

      (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555  (ข้ันแปรญัตติและลงมติ) ขอเชิญ  
      คณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง    

ประธานคณะกรรมการฯ     ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองขุด สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป"   
                              2555   ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  21  กันยายน  2555  ได-กําหนดวันเสนอคําแปรญัตติร3าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2555 
ให-ส3งคําแปรญัตติให-คณะกรรมการในวันท่ี  22 - 23  กันยายน พ.ศ. 2555  เวลา 
08.30 – 16.30 น.  ณ ห-องกิจการสภาเทศบาลตําบลคลองขุด   และคณะกรรมการ
แปรญัตติส3งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให-ประธานสภาในวันท่ี  24  
เดือนกันยายน พ.ศ. 2555  แล-ว ปรากฏว3าไม3มีผู-ประสงค6แปรญัตติแต3อย3างใด  และท่ี
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได-มีมติเปQนเอกฉันท6ให-ยืนตามร3างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ.2555 เดิม 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท3านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติให-ตราเปQนเทศบัญญัติ
ประมาณรายจ3ายประจําป"งบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  
2555  ตามร3างเดิมโปรดยกมือ   

เลขานุการฯ            เห็นชอบให-ตราเปQนเทศบัญญัติฯตามร3างเดิมจํานวน  8  เสียง 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท3านใดไม3เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติให-ตราเปQนเทศบัญญัติ

ประมาณรายจ3ายประจําป"งบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  
2555  ตามร3างเดิมโปรดยกมือ   

เลขานุการฯ  ไม3เห็นชอบ  ไม3มี    และงดออกเสียง   4  เสียง 
 

             /ท่ีประชุม... 
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ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม        มีมติมีมติมีมติมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตตใิห-ตราเปQนเทศบญัญตัปิระมาณเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตตใิห-ตราเปQนเทศบญัญตัปิระมาณเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตตใิห-ตราเปQนเทศบญัญตัปิระมาณเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตตใิห-ตราเปQนเทศบญัญตัปิระมาณ

รายจ3ายประจาํป"งบประมาณเพิ่มเตมิ รายจ3ายประจาํป"งบประมาณเพิ่มเตมิ รายจ3ายประจาํป"งบประมาณเพิ่มเตมิ รายจ3ายประจาํป"งบประมาณเพิ่มเตมิ ((((ฉบบัที่ฉบบัที่ฉบบัที่ฉบบัที่1111) ) ) ) ประจําป"งบประมาณ พประจําป"งบประมาณ พประจําป"งบประมาณ พประจําป"งบประมาณ พ....ศศศศ.  .  .  .  2555  2555  2555  2555  
ตามร3างเดิมตามร3างเดิมตามร3างเดิมตามร3างเดิม    ด-วยคะแนนด-วยคะแนนด-วยคะแนนด-วยคะแนนจาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  8  8  8  8  เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง        

ประธานสภาฯ  เม่ือไม3มีการแปรญัตติ ต3อไปข้ันลงมติว3าให-ตราเปQนเทศบัญญัติประมาณรายจ3าย
ประจําป"งบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555  

เม่ือไม3มีการแปรญัตติ  ผมขอมติท่ีประชุมว3าเห็นชอบร3างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ.2555   ให-ตราเปQน
เทศบัญญัติหรือไม3 

                                          สมาชิกท3านใดเห็นชอบให-ตราเปQนเทศบัญญัติประมาณรายจ3ายประจําป"
งบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555 โปรดยกมือ   

เลขานุการฯ  เห็นชอบให-ตราเปQนเทศบัญญัติฯ  จํานวน  8    เสียง 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท3านใดไม3เห็นชอบให-ตราเปQนเทศบัญญัติประมาณรายจ3ายประจําป"

งบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.  2555 โปรดยกมือ   
เลขานุการฯ  ไม3เห็นชอบ  ไม3มี    และงดออกเสียง  4  เสียง 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม            มีมตเิห็นชอบให-ตราเปQนเทศบญัญตัเิทมีมตเิห็นชอบให-ตราเปQนเทศบญัญตัเิทมีมตเิห็นชอบให-ตราเปQนเทศบญัญตัเิทมีมตเิห็นชอบให-ตราเปQนเทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลคลองขุด เรื่อง งบประมาณศบาลตาํบลคลองขุด เรื่อง งบประมาณศบาลตาํบลคลองขุด เรื่อง งบประมาณศบาลตาํบลคลองขุด เรื่อง งบประมาณ    

รายจ3ายเพิม่เตมิ รายจ3ายเพิม่เตมิ รายจ3ายเพิม่เตมิ รายจ3ายเพิม่เตมิ ((((ฉบับที ่ฉบับที ่ฉบับที ่ฉบับที ่1111) ) ) ) ประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พ....ศศศศ.  .  .  .  2555255525552555            ด-วยคะแนน                  ด-วยคะแนน                  ด-วยคะแนน                  ด-วยคะแนน                  
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 8 8 8 8         เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๕๕๕๕            เรื่องที่เสนอเรื่องที่เสนอเรื่องที่เสนอเรื่องที่เสนอใหม3ใหม3ใหม3ใหม3    
  ไม3มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 6666            เรื่องอื่น ๆ  เรื่องอื่น ๆ  เรื่องอื่น ๆ  เรื่องอื่น ๆ      

ไม3มี 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท3านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบ-าง หากไม3มีผมขอปAดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  

สมัยท่ี 2  ประจําป"  2555  ครั้งท่ี 2  และขอนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  
ประจําป" 2555  ครั้งท่ี  3  ในวันท่ี  28  กันยายน 2555  เวลา 13.00 น. 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
ปAดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

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

 
 
 

คณะกรรม… 



- 4 – 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได-ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2        
ครั้งท่ี  2  ประจําป"  พ.ศ. 2555  แล-ว  เม่ือวันท่ี....27..... เดือน..กันยายน.......พ.ศ...2555........... 
 
 

        (ลงชื่อ)    ชํานาญ  พรหมดวง    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                          (นายชํานาญ  พรหมดวง)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
 
                  (ลงชื่อ)    บูอาสัน   นางเจ=ะ     รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                           (นายบูอาสัน   นางเจ=ะ)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
 
                  (ลงชื่อ)      ณรงค6  วารีรัตน6     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                            (นายณรงค6  วารีรัตน6 )  
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1  
 
สภาได-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป"   พ.ศ. 2555  ครั้งท่ี  2 แล-ว             
เม่ือสมัย.....วิสามัญ......สมัยท่ี....2.......ประจําป"....2555.......ครั้งท่ี..4.....วันท่ี..9.....เดือน....ตุลาคม ....
พ.ศ……2555……… 
 
 

             (ลงชื่อ)           จรูญ   ยิ้มเยื้อน 
                    (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 

                ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองขุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


