รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทรท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------ผูมาประชุม จํานวน .............๑๒..........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชือ่ -สกุล
นายอนุภาส สินธุส อาด
นายตุลา ชินวงศ
นายจริยวัฒน วรพันธ
นางปราณีต เสวตวงษ
นางอรุณ พยันตา
นายเสนห วัตรวิลยั
นายชรินทร บัวผัน
นายบุญสอน คงนวล
นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
นายจารึก ดวงเผือก
นางสุดารัตน สิทธิวงษ
นายพิเนตร วรรณนิยม
นางสาวพจนา แกววารี

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภา ฯ

ลายมือชือ่
อนุภาส สินธุส อาด
ตุลา ชินวงศ
จริยวัฒน วรพันธ
ปราณีต เสวตวงษ
อรุณ พยันตา
เสนห วัตรวิลัย
ชรินทร บัวผัน
จักรกฤษณ มากประดิฐ
จารึก ดวงเผือก
สุดารัตน สิทธิวงษ
พิเนตร วรรณนิยม
พจนา แกววารี

หมายเหตุ

ลา

ผูเขารวมประชุม..........๑๕...........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชือ่ -สกุล
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายธนวัฒน โพธิสาร
นายปราโมทย ขาวศรี
นายสําเนาว อันประสิทธิ์
นายบุญพา คงชนะ
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
นายโมรา เพ็ชรคง
นางอารีย พันธธร
นางสาวสุภาพร ขาวชํานาญ
นายชุมพล แกวโรย
นางสาวสายสุนยี  ศรีนวล
จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายสราวุธ สืบเพ็ชร
นางสาวสลิลลา ทับเคลียว
นายวัณตะชัย จันทรไทย

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ผูอ าํ นวยการกองชาง
ผูอ าํ นวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นิตกิ รชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
นายชางโยธาชํานาญงาน
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูช ว ยเจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ

ลายมือชือ่
สุพจน พุมพรอมจิตร
ปราโมทย ขาวศรี
สําเนาว อันประสิทธิ์
บุญพา คงชนะ
สุพรทิพย บํารุงชู
โมรา เพ็ชรคง
อารีย พันธธร
สุภาพร ขาวชํานาญ
ชุมพล แกวโรย
สายสุนยี  ศรีนวล
จอ.พงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
ชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
สราวุธ สืบเพ็ชร
สลิลลา ทับเคลียว
วัณตะชัย จันทรไทย

หมายเหตุ

๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

แจงเรือ่ งการคัดเลือกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร
ซึง่ มติทป่ี ระชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยไดคดั เลือกให กระผม
นายอนุภาส สินธุส อาด ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เปน
ตัวแทนในการคัดเลือกผูแ ทนภาคสมาชิกสภาทองถิน่ เปนกรรมการ
ธรรมาภิบาลฯ โดยจะตองคัดเลือกที่อําเภอปะทิว ซึ่งในทีป่ ระชุม ที่อําเภอ
ปะทิวก็ไดมมี ติเลือกให กระผม นายอนุภาส สินธุส อาด เปนกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร จึงขอแจงใหทา นสมาชิกสภาฯ ทราบตอไป

ทีป่ ระชุม

รับทราบ
๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
-ไมมี
๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแี้ จงขอราชการ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙
เมือ่ วันจันทร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั สมาชิก
กอนเขาประชุมแลวนั้น ที่ประชุมมีสมาชิกทานใดตองการแกไขเพิ่มเติม
ในสวนใดของรายงานการประชุมบางหากไมมขี อถามมติการประชุม
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

๓

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลีย่ นแปลง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถ าม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาทองถิน่ ตัง้ ขึน้ พิจารณาเสร็จแลว
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
๕.๑ การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ไดชแ้ี จงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนประธานสภาฯ ผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย ขอชีแ้ จงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ สืบเนื่องจากในปงบประมาณ
๒๕๕๙ คาดวาจะมีงบประมาณเหลือจาย เนือ่ งจากในบางโครงการที่ตง้ั ไว
ไมไดดาํ เนินการ และบางโครงการทีด่ าํ เนินการแลวแตงบประมาณยังคง
เหลือ คณะบริหารจึงมีความเห็นวาจะนํางบประมาณเหลือจายมาตัง้ เปน
โครงการเพือ่ จะนําไปพัฒนาตําบลทะเลทรัพย ใหทนั กับหวงระยะเวลาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตัง้ จายเปนรายการใหม ๒ รายการ คือ
๑. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมว หมูท ่ี ๓ จํานวน
๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียด กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๔๖๕ เมตร ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด
ตางๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาลกําหนดให
๒. คาจัดซือ้ เครือ่ งสูบน้าํ ขนาด ๕.๕ แรงมา จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด จัดซื้อเครือ่ งสูบน้าํ ขนาดเครือ่ งยนต ๕.๕ แรงมา พรอม
อุปกรณ ดังตอไปนี้
- เพลาไดนาเพค ขนาดเล็ก ๕ แรงมา
- หนาแปลนไดนาเพค ขนาดเล็ก ๕ แรงมา

๔

- สายจีป้ ม น้าํ ขนาด ๒ นิว้ ยาว ๖ เมตร
- สายสงน้าํ ขนาด ๒ นิว้ ยาว ๖ เมตร
ซึง่ รายละเอียดการโอนลด และโอนเพิม่ มีดงั นี้ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ (รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙) )
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

จากรายละเอียดตามที่ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพยชแ้ี จงรายการโอนลด มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม
หากไมมผี มขอถามมติทป่ี ระชุมสภาฯ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนลดตาม
รายละเอียดที่นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย เสนอ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหโอนลด จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนลดตามรายละเอียดทีน่ ายกเทศมนตรี
ตําบลทะเลทรัพย เสนอ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหโอนลด จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหโอนลดตามรายละเอียดทีน่ ายกเทศมนตรี
ตําบลทะเลทรัพย เสนอ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

จากรายละเอียดตามที่ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพยชแ้ี จงรายการโอนเพิม่ ขอถามมติทป่ี ระชุมสภาฯ สมาชิกทานใด
เห็นชอบใหโอนเพิม่ ตามรายละเอียดทีน่ ายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
เสนอ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหโอนเพิม่ จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหโอนเพิม่ ตามรายละเอียดทีน่ ายกเทศมนตรี
ตําบลทะเลทรัพย เสนอ โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหโอนเพิม่ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหโอนเพิม่ ตามรายละเอียดทีน่ ายกเทศมนตรี
ตําบลทะเลทรัพยเสนอ

๕

๕.๒ การพิจารณาการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ชีแ้ จงรายละเอียด

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนประธานสภาฯ ผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย ขอชีแ้ จงรายละเอียดการจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
รายการจายขาดเงินสะสม ๒๕๕๙
๑. โครงการกอสรางถังพักน้าํ ประปาบานหนองเงิน หมูท ่ี ๘
รายละเอียด กอสรางถังเก็บน้ําแบบกลม Ø ๑.๕๐ ม.๓ ถังปริมาตรน้ํา ๑๑
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบทีก่ าํ หนดให
งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางระบบจายน้าํ ประปาหมูบ า นทะเลทรัพย หมูท ่ี ๔
รายละเอียด กอสรางฐานและติดตัง้ ถังประปาทรงลูกบอล ขนาด ๑๒.๐๐
ลบ.ม. ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา รายละเอียดตาง ๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให
งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกอสรางระบบจายน้ําประปาหมูบานเจริญทรัพย หมูที่ ๗
รายละเอียด กอสรางฐานและติดตัง้ ถังประปาทรงลูกบอล ขนาด ๑๒.๐๐
ลบ.ม. ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา รายละเอียดตาง ๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให
งบประมาณ ๓๙๑,๐๐๐ บาท

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

๔. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กขางถนนสาย
คลองนอย หมูที่ ๕
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปด ขนาด
ปากกวาง ๑.๒๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. กนกวาง ๐.๒๐ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม.
พรอมถมดินรองน้าํ เดิมขางทางบดอัดแนน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให
งบประมาณ ๖๙๙,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
จากรายละเอียดที่ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย ชีแ้ จง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ
หากไมมีผมขอถามมติที่ประชุมทีละรายการนะครับโดยเริ่มจากรายการ

๖

๑. โครงการกอสรางถังพักน้ําประปาบานหนองเงิน หมูที่ ๘
รายละเอียด กอสรางถังเก็บน้ําแบบกลม Ø ๑.๕๐ ม.๓ ถังปริมาตรน้ํา ๑๑
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบทีก่ าํ หนดให
งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๑ โปรดยกมือ
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๑ จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๑ โปรดยกมือ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๑ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๑
ตอไปพิจารณารายการที่ ๒
๒. โครงการกอสรางระบบจายน้ําประปาหมูบานทะเลทรัพย หมูที่ ๔
รายละเอียด กอสรางฐานและติดตัง้ ถังประปาทรงลูกบอล ขนาด ๑๒.๐๐
ลบ.ม. ตามแบบกรมทรัพยากรน้าํ รายละเอียดตาง ๆ ตามแบบทีเ่ ทศบาล
กําหนดให
งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐ บาท
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๒ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๒ จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๒ โปรดยกมือ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๒ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๒
ตอไปพิจารณารายการที่ ๓
๓. โครงการกอสรางระบบจายน้ําประปาหมูบานเจริญทรัพย หมูที่ ๗
รายละเอียด กอสรางฐานและติดตัง้ ถังประปาทรงลูกบอล ขนาด ๑๒.๐๐
ลบ.ม. ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา รายละเอียดตาง ๆ ตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให

๗

งบประมาณ ๓๙๑,๐๐๐ บาท
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๓ โปรดยกมือ
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๓ จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๓ โปรดยกมือ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๓ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๓
ตอไปพิจารณารายการที่ ๔
๔. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กขางถนนสาย
คลองนอย หมูที่ ๕
รายละเอียด กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปด ขนาด
ปากกวาง ๑.๒๕ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. กนกวาง ๐.๒๐ ม. ยาว ๑,๐๒๐ ม.
พรอมถมดินรองน้าํ เดิมขางทางบดอัดแนน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กําหนดให
งบประมาณ ๖๙๙,๐๐๐ บาท
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๔ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๔ จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๔ โปรดยกมือ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๔ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหจา ยขาดเงินสะสมในรายการที่ ๔
รวมจายขาดเงินสะสมทัง้ สิน้ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

เรือ่ ง อืน่ ๆ (ถามี)

๘

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ไมทราบมีทา นใดจะเสนอเพิม่ เติมเชิญครับ

นางสาวพจนา แกววารี
หัวหนาฝายอํานวยการ

แจงขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เนือ่ งจากมีหนาที่ ทีต่ อ งรับผิดชอบหลายดาน แตกย็ งั คอยใหความชวยเหลือ
ในงานกิจการของสภาฯ ถึงแมวา จะไมไดอยูใ นตําแหนงของเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยก็ตาม

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

กลาวขอบคุณ นางสาวพจนา แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ ทีค่ อยชวย
เหลืองานกิจการสภาอยูต ลอด

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

พจนา แกววารี

ผูจ ดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพจนา แกววารี)
หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภาเทศบาล
อนุภาส สินธุสอาด
(นายอนุภาส สินธุส อาด )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๙

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๘ กันยายน ๒๕๕๙
วั น นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม มาประชุ ม พร อ มกั น
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดงั นี้
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รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

จักรกฤษณ มากประดิฐ กรรมการ
(นายจักรกฤษณ มากประดิฐ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จารึก ดวงเผือก
กรรมการ
(นายจารึก ดวงเผือก )
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
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