
        รายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภารายงานการประชมุสภาเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุเทศบาลตาํบลคลองขดุ    
สมัยสมัยสมัยสมัยวิววิิวิสามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่สามญั  สมยัที ่2222        ประจําป"ประจําป"ประจําป"ประจําป"            2555  2555  2555  2555          ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ ครัง้ที ่ 3333    

วันวันวันวันศกุร&ที่ศกุร&ที่ศกุร&ที่ศกุร&ที่            28282828            กนัยายน กนัยายน กนัยายน กนัยายน             2555255525552555    
เวลา  เวลา  เวลา  เวลา  13131313....00000000        นนนน....    

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

ผู-ผู-ผู-ผู-มามามามาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายจรูญ       ยิ้มเยื้อน   ตําแหน3ง ประธานสภา  
2. นายพงษ&ศักด์ิ  ต้ิงถ่ิน   ตําแหน3ง รองประธานสภา   
3. นายอดิศักด์ิ    บัวเพ็ชร   ตําแหน3ง เลขานุการสภา 
4. นายบุญเชิด    หนูสงค&    ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายครรชิต    ชุมขวัญ   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นายบูอาสัน    นางเจ<ะ   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายณรงค&     วารีรัตน&   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
8. นายสมพงค&    รัตตพันธ&   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 

ผู-ผู-ผู-ผู-ไม3มาไม3มาไม3มาไม3มาประชุมประชุมประชุมประชุม    
1. นายจิรัญดร   ชุมประยูร   ตําแหน3ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2    ลากิจ  

ผู-เข-าร3วมประชุมผู-เข-าร3วมประชุมผู-เข-าร3วมประชุมผู-เข-าร3วมประชุม    
1.  นายโชติ    ชินอรรถพร   ตําแหน3ง    นายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
2.  นายสุนทร  พรหมเมศร&   ตําแหน3ง    รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
3.  นางปAยวรรณ   เพ็ญนุกูล   ตําแหน3ง         เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุด 
4.  นายเลิศศักด์ิ   พิพิธภัณฑ&   ตําแหน3ง    ปลัดเทศบาล  
5.  นายสุชาติ    บริรักษ&กิจดํารง   ตําแหน3ง    รองปลัดเทศบาล  
6.  นางนหงปกร   ชมภู3ทอง         ตําแหน3ง        หัวหน-าสํานักปลัด 
7.  นางกัลยา     สันมาแอ   ตําแหน3ง        ผู-อํานวยการกองคลัง 
8.  นายธีระ  จันทร&ทองพูน   ตําแหน3ง        ผู-อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
9.  นายพรอนันต&  วงษ&สีมาอนันต&   ตําแหน3ง    ผู-อํานวยการกองการศึกษา  
10. นายภูวเดช   หมันล<ะ   ตําแหน3ง    นักบริหารงานช3าง 6 รักษาราชการแทน  
                                                                ผู-อํานวยการกองช3าง 
 

เริ่มเวลาประชุม  13.00 น. 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   เริ่มประชุมเวลา   13131313....00000000        นนนน.   .   .   .       
เลขานุการสภาเทศบาล       เม่ือได-กําหนดเวลาการประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด

ครบองค&ประชุม  ขอเชิญประธานสภาทําหน-าท่ีในท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๑๑๑๑  เรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบเรื่องที่ประธานจะแจ-งต3อที่ประชุมทราบ 

ไม3มี  
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2222            เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม      
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 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําป" 2555   ครั้งท่ี 2  

เม่ือวันท่ี  27  กันยายน  2555   ขอเลื่อนไปรับรองในคราวประชุมครั้งต3อไป 
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    
    ไม3มี 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ๕๕๕๕            เรื่องที่เสนอใหม3เรื่องที่เสนอใหม3เรื่องที่เสนอใหม3เรื่องที่เสนอใหม3    
ประธานสภาฯ                                            เรือ่งขออนมุัตกินัเงนิรายจ3ายงบลงทนุทีย่งัไม3ก3อหนีผู้กพันตามเทศบญัญตั ิเรือ่งขออนมุัตกินัเงนิรายจ3ายงบลงทนุทีย่งัไม3ก3อหนีผู้กพันตามเทศบญัญตั ิเรือ่งขออนมุัตกินัเงนิรายจ3ายงบลงทนุทีย่งัไม3ก3อหนีผู้กพันตามเทศบญัญตั ิเรือ่งขออนมุัตกินัเงนิรายจ3ายงบลงทนุทีย่งัไม3ก3อหนีผู้กพันตามเทศบญัญตั ิ

งบประมาณรายจ3ายเพิม่เตมิ งบประมาณรายจ3ายเพิม่เตมิ งบประมาณรายจ3ายเพิม่เตมิ งบประมาณรายจ3ายเพิม่เตมิ ((((ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่ฉบบัที ่1111)  )  )  )  ประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พประจาํป"งบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2555                     2555                     2555                     2555                     
รายจ3ายเพื่อการลงทนุ ดงันี ้รายจ3ายเพื่อการลงทนุ ดงันี ้รายจ3ายเพื่อการลงทนุ ดงันี ้รายจ3ายเพื่อการลงทนุ ดงันี ้ 

                                                        1111. . . . ค3าจดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดัหญ-าไหล3ทาง ค3าจดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดัหญ-าไหล3ทาง ค3าจดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดัหญ-าไหล3ทาง ค3าจดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดัหญ-าไหล3ทาง จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 2222,,,,800800800800,,,,000000000000บาทบาทบาทบาท    
            2222. . . . ค3าก3อสร-างครูะบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยโรงอฐิเก3า ค3าก3อสร-างครูะบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยโรงอฐิเก3า ค3าก3อสร-างครูะบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยโรงอฐิเก3า ค3าก3อสร-างครูะบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยโรงอฐิเก3า ––––    หน-าหมู3บ-านหน-าหมู3บ-านหน-าหมู3บ-านหน-าหมู3บ-าน

เอื้ออาทร หมู3ที ่เอื้ออาทร หมู3ที ่เอื้ออาทร หมู3ที ่เอื้ออาทร หมู3ที ่4    4    4    4    จาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  จาํนวน  1111,,,,740740740740,,,,000  000  000  000  บาทบาทบาทบาท    
  ขอเชิญท3านนายกเทศมนตรีตําบลคลองขุดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกัน

เงินรายจ3ายงบลงทุนท่ียังไม3ก3อหนี้ผูกพันตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  รายจ3ายเพ่ือการลงทุน   

นายเทศมนตรี             ด-วยกองช3าง เทศบาลตําบลคลองขุดขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ3าย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2555  กรณีท่ีมีรายจ3ายหมวด                
ค3าครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก3อสร-าง  ซ่ึงยังมิได-มีการก3อหนี้ผูกพัน  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2555  
ดังต3อไปนี้  

-  ค3าค3าค3าค3าจัดซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ติดตั้งเครื่องตัดหญ-าไหล3ทาง  ตั้งไว-จัดซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ติดตั้งเครื่องตัดหญ-าไหล3ทาง  ตั้งไว-จัดซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ติดตั้งเครื่องตัดหญ-าไหล3ทาง  ตั้งไว-จัดซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ติดตั้งเครื่องตัดหญ-าไหล3ทาง  ตั้งไว-    
2222,,,,800800800800,,,,000000000000....----    บาท  บาท  บาท  บาท  เพ่ือจ3ายเปTนค3าจัดซ้ือรถฟาร&มแทรกเตอร&ติดต้ังเครื่องตัดหญ-าไหล3
ทาง ขนาดไม3น-อยกว3า 90 แรงม-า  เปTนแบบขับเคลื่อน    4 ล-อ  ติดต้ังหลังคากันแดด  และ
ติดต้ังใบมีดดันดินด-านหน-า  จํานวน 1 คัน ซ่ึงเครื่องตัดหญ-าไหล3ทาง  ประกอบด-วย
คุณลักษณะ ดังนี้      

                                /1… 
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1.  ติดต้ังด-านท-ายรถแทรกเตอร&ขนาดไม3น-อยกว3า 70 แรงม-า ชนิดต3อพวง

แบบ 3 จุดมาตรฐาน  ถ3ายทอดกําลังจากเพลาอํานวยกําลังชนิดความเร็วมาตรฐาน 
540 รอบต3อนาที  ด-วยเพลา PTO และสามารถติดต้ังอุปกรณ&มาตรฐานได-ทุกชนิด  

2.  ปXYมไฮดรอลิคของเครื่องตัดหญ-าแบบปXYมคู3แรงดันสูง (Twin Pump) 
มีอัตราการไหล 70 ลิตร/นาที 

3.  คันบูมพร-อมหัวตัดหญ-าสามารถยกข้ึน – ลง ด-วยระบบไฮดรอลิค
โดยมีคันโยกควบคุมอยู3ตําแหน3งท่ีผู-ใช-งานสามารถควบคุมได-สะดวก 

            4.  ใบมีดตัดหญ-าหมุนขับด-วยมอเตอร&ไฮดรอลิค   
ต้ังจ3ายตามราคาท-องตลาด  ต้ังจ3ายจากเงินรายได-  ปรากฏในแผนงานแคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป"  พ.ศ. 2555 – 
2557  (ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1)  ตามยุทธศาสตร&การพัฒนาด-านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  และโครงสร-างพ้ืนฐาน  หน-า  12  ลําดับท่ี  7) 

----        ประเภทคูระบายน้ําคอนกรีตประเภทคูระบายน้ําคอนกรีตประเภทคูระบายน้ําคอนกรีตประเภทคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  เสริมเหล็ก  เสริมเหล็ก  เสริมเหล็ก  ซอยโรงอิฐเก3า ซอยโรงอิฐเก3า ซอยโรงอิฐเก3า ซอยโรงอิฐเก3า ––––    หน-าหมู3บ-านหน-าหมู3บ-านหน-าหมู3บ-านหน-าหมู3บ-าน
เอื้ออาทรเอื้ออาทรเอื้ออาทรเอื้ออาทรหมู3ที่ หมู3ที่ หมู3ที่ หมู3ที่ 4  4  4  4  ตั้งไว-ตั้งไว-ตั้งไว-ตั้งไว-        1111,,,,740740740740,,,,000000000000....----    บาทบาทบาทบาท เพ่ือจ3ายเปTนค3าก3อสร-างคูระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยู พร-อมฝาปAด คสล. ขนาดกว-าง 0.80 เมตร  ระยะทางรวม  510  เมตร            
ลึกตามค3าระดับท่ีกําหนด  พร-อมติดต้ังปdายโครงการตามแบบท่ีเทศบาลตําบลคลองขุด 
กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะชุมน งานไฟฟdาถนน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป" พ.ศ.2555 
– 2557  ตามยุทธศาสตร&การพัฒนาด-านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และ
โครงสร-างพ้ืนฐาน หน-า  87  ลําดับท่ี  26) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าด-วยการรับเงิน การจ3ายเงิน  การรับ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงินขององค&กรปกครองส3วนท-องถ่ิน พ.ศ.
2547  และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ข-อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ3ายหมวด
ค3าครุภัณฑ&ท่ีดินและสิ่งก3อสร-าง ยังมิได-ก3อหนี้ผูกพัน  แต3มีความจําเปTนจะต-องใช-จ3ายเงิน
นั้นต3อไปอีก  ให-องค&กรปกครองส3วนท-องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต3อสภาท-องถ่ินได-อีก
ไม3เกินระยะเวลาหนึ่งป" 

เนื่องจากโครงการดังกล3าว  ยังมิได-ก3อหนี้ผูกพัน  จึงจําเปTนจะต-องมีการขอ
อนุมัติต3อสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  ในการกันเงินงบประมาณรายจ3ายในเรื่องดังกล3าว  
เพ่ือไม3ให-โครงการดังกล3าวตกไป  เนื่องจากโครงการดังกล3าวเปTนโครงการท่ีมีความ
จําเปTนและเพ่ือแก-ไขปXญหาความเดือดร-อนของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ดังนั้น
เพ่ือให-การกันเงินรายจ3ายงบลงทุนท่ียังไม3ก3อหนี้  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555  เปTนไปตามระเบียบ จึงเสนอ
เพ่ือขออนุมัติกันเงินต3อสภาเทศบาลตําบลคลองขุดในครั้งนี้ 

 ประธานสภาฯ    ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯได-ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติการเงิน 
งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2555   
 
                   /ค3าจัด... 
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  -  ค3าจัดซ้ือรถฟาร&มแทรกเตอร& ติดต้ังเครื่องตัดหญ-าไหล3ทาง  จํานวน 
2,800,000.- บาท   

  -  ประเภทคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโรงอิฐเก3า – หน-าหมู3บ-านเอ้ือ
อาทรหมู3ท่ี 4  จํานวน  1,740,000.- บาท 

สมาชิกสภาท3านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมในส3วนใดอีกบ-าง   
นายสุริยา  ผ3องสุวรรณ    ตามท่ีได-สังเกตและอ3านพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496(รวมท้ังท่ีได-แก-ไข 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)     เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 63  นอกจากท่ีได-มีกฎหมายบัญญัติไว-เปTน 
                               อย3างอ่ืนเทศบัญญัตินั้นให-ใช-บังคับได- เม่ือประกาศไว- โดย เปAดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล  
                               แล-วเจ็ดวัน เว-นแต3ในกรณีฉุกเฉิน ถ-ามีความระบุไว-ในเทศบัญญัตินั้นว3าให-ใช-บังคับทันที   
                               ก็ให- ใช-บังคับในวันท่ีได-ประกาศนั้น 

           ผมมีข-อสงสัยว3าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ยังไม3ได-ประกาศใช-โดยเปAดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลแล-ว           
เจ็ดวัน  อยากให-เพ่ือนสมาชิกตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นว3าขัดกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล หรือไม3 

ประธานสภาฯ                         ตามข-อเท็จจริงเทศบัญญัติมี 2 แบบ  คือ   
1. เทศบัญญัติแบบท่ีผู-บริหารระบุตามข-อ 2 ว3าให-ประกาศใช-ทันที    
2. เทศบัญญัติแบบประกาศใช- 1 ตุลาคม ของป"นั้นเปTนต-นไป       

ซ่ึงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 
2555  เปTนเทศบัญญัติฯ ดังกล3าว เปTนกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงมีห-วงเวลากําหนดอยู3 
 เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง  

นายเทศมนตรี   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496(รวมท้ังท่ีได-แก-ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
13 พ.ศ. 2552) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ผู-บริหารมีความจําเปTน โดยท่ีงบประมาณรายจ3ายประจําป"
งบประมาณ พ.ศ.2555 ท่ีได-รับอนุมัติไม3เพียงพอแก3การใช-จ3ายและมีความจําเปTนท่ี
จะต-องใช-จ3ายเงินเกินกว3า หรือนอกเหนือจากท่ีได-กําหนดไว-ในงบประมาณรายจ3าย
ประจําป" ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับ อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก-ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 65 วรรคสองจึงตราเทศบัญญัตินี้ข้ึนไว-โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลคลองขุด และโดยอนุมัติของผู-ว3าราชการจังหวัดสตูล ดังต3อไปนี้ 

                           ข-อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว3า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม 
               (ฉบับท่ี 1) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2555” 
                           ข-อ 2 ให-ใช-เทศบัญญัตินี้ตั้งแต3วันท่ีได-ประกาศเปTนต-นไป 

และผู-ว3าราชการจังหวัดสตูลได-อนุมัติแล-วเม่ือวันท่ี 27  กันยายน  2555  ถือว3าเทศ
บัญญัตินี้ใช-ได-ทันทีตามมาตรา 63 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมท้ังท่ี
ได-แก-ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552) 

 
      /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาท3านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมในส3วนใดอีกบ-าง  หากไม3มีผมขอมติท่ี

ประชุมสภา สมาชิกท3านใดเห็นชอบให-กันเงิน  โปรดยกมือ   
เลขานุการฯ  เห็นชอบจํานวน  9  เสียง  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท3านใดไม3เห็นชอบให-กันเงิน   โปรดยกมือ   
เลขานุการฯ  ไม3เห็นชอบ  ไม3มี    และงดออกเสียง  2  เสียง 
ที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุมที่ประชุม            มีมติอนุมตัใิห-กนัเงนิมีมติอนุมตัใิห-กนัเงนิมีมติอนุมตัใิห-กนัเงนิมีมติอนุมตัใิห-กนัเงนิ    

                                            ----        ค3าค3าค3าค3าจดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดิตัง้เครือ่งตดัหญ-าไหล3ทาง  จดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดิตัง้เครือ่งตดัหญ-าไหล3ทาง  จดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดิตัง้เครือ่งตดัหญ-าไหล3ทาง  จดัซื้อรถฟาร&มแทรกเตอร& ตดิตัง้เครือ่งตดัหญ-าไหล3ทาง  จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
2222,,,,800800800800,,,,000000000000....----    บาท  บาท  บาท  บาท  ด-วยคะแนนเสยีง   ด-วยคะแนนเสยีง   ด-วยคะแนนเสยีง   ด-วยคะแนนเสยีง   9999        เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    

        ----        ประเภทครูะบายน้ําประเภทครูะบายน้ําประเภทครูะบายน้ําประเภทครูะบายน้ําคอนกรตีเสริมเหลก็  ซอยโรงอฐิเก3า คอนกรตีเสริมเหลก็  ซอยโรงอฐิเก3า คอนกรตีเสริมเหลก็  ซอยโรงอฐิเก3า คอนกรตีเสริมเหลก็  ซอยโรงอฐิเก3า ––––    หน-าหมู3บ-านเอื้อหน-าหมู3บ-านเอื้อหน-าหมู3บ-านเอื้อหน-าหมู3บ-านเอื้อ
อาทรหมู3ที ่อาทรหมู3ที ่อาทรหมู3ที ่อาทรหมู3ที ่4  4  4  4  จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน        1111,,,,740740740740,,,,000000000000....----    บาทบาทบาทบาท        ด-วยคะแนนเสยีง   ด-วยคะแนนเสยีง   ด-วยคะแนนเสยีง   ด-วยคะแนนเสยีง   9999        เสยีงเสยีงเสยีงเสยีง    

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 6666            เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องอื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ อื่น ๆ     
ประธานสภาฯ   สมาชิกท3านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกบ-าง   
เลขานุการฯ  ไม3ทราบว3ารถ เจซีบีได-ออกทํางานนอกเวลาราชการได-อย3างไร เพราะช3วงนี้เปTน

ห3วงเรื่องน้ําท3วม 
ประธาน สภาฯ   เชิญผู-บริหารชี้แจง 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ตอนนี้ผมได-วางแผนงานกับเจ-าหน-าท่ีเรียบแล-วและพร-อมทํางานทุกเวลา 
ท่ีประชุม   รับทราบ  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท3านใดมีอะไรเ พ่ิมเ ติมอีกบ-าง  หากไม3 มีผมขอปAดประชุมสภา                 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป"  2555  ครั้งท่ี 3  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ปAดประชุมเวลา  ปAดประชุมเวลา  ปAดประชุมเวลา  ปAดประชุมเวลา  11114444....00000000    นนนน....    
 
 
 
 

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

/คณะกรรม… 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ได-ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2        
ครั้งท่ี  3  ประจําป"  พ.ศ. 2555  แล-ว  เม่ือวันท่ี......2........ เดือน.........ตุลาคม..........พ.ศ......2555.................. 
 
 

        (ลงชื่อ)    ชํานาญ  พรหมดวง    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                          (นายชํานาญ  พรหมดวง)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
 
                  (ลงชื่อ)    บูอาสัน   นางเจ<ะ     รองประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                           (นายบูอาสัน   นางเจ<ะ)  
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
 
                  (ลงชื่อ)      ณรงค&  วารีรัตน&     เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
                            (นายณรงค&  วารีรัตน& )  
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  เขตเลือกต้ังท่ี 1 

สภาได-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป"   พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี  3 แล-ว             

เม่ือสมัย...วิสามัญ.......สมัยท่ี...2.......ประจําป"......2555.......ครั้งท่ี....4.....วันท่ี.....9.....เดือน....ตุลาคม.......
พ.ศ……2555….… 

 
 

               (ลงชื่อ)        จรูญ  ยิ้มเยื้อน 
                    (นายจรูญ   ยิ้มเยื้อน) 

                ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองขุด 
 
 
 
 
 

 


