รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม 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
เสนห วัตรวิลัย
ชรินทร บัวผัน
บุญสอน คงนวล
จักรกฤษณ มากประดิฐ
จารึก ดวงเผือก
สุดารัตน สิทธิวงษ
พิเนตร วรรณนิยม
พจนา แกววารี

หมายเหตุ

ลา

ผูเขารวมประชุม..........๒๔...........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

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
นายประมูล กลอยสวาท
นายถนอม จินดาพรหม
นายวชิระ วิชยั ดิษฐ
นายสมบูรณ โฉมทนง
นายธงชัย ทองบุญสง
นายพิทกั ษ ศักดิภ์ ริ มย
นายโสภณ นาคสะโร
นายชํานาญ ดวงใส
นางอภิญญา จันทสิงห
นางสาวสลิลลา ทับเคลียว
นางสาวพิมพกา หนูรักษา
นางจีรภรณ คณานุรักษ
นายกําธร สายนาค
นายรุง บัวบาน
นางสาวนุชจรีย สืบเพ็ชร
นายโสภณ ไทยถาวร
นางสมบุญ พุมพรอมจิตร

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
กํานันตําบลทะเลทรัพย
ผูใหญบานหมูที่ ๑
ผูใหญบานหมูที่ ๒
ผูใหญบานหมูที่ ๓
ผูใหญบานหมูที่ ๕
ผูใหญบานหมูที่ ๖
ผูใหญบานหมูที่ ๗
ผูใหญบานหมูที่ ๘
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูช ว ยเจาหนาทีพ่ สั ดุ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยชางไฟฟา
พนักงานผลิตน้าํ ประปา
ผูช ว ยเจาหนาทีจ่ ดั เก็บรายได
พนักงานผลิตน้าํ ประปา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลายมือชือ่
สุพจน พุมพรอมจิตร
ปราโมทย ขาวศรี
สําเนาว อันประสิทธิ์
บุญพา คงชนะ
สุพรทิพย บํารุงชู
โมรา เพ็ชรคง
อารีย พันธธร
สุภาพร ขาวชํานาญ
ชุมพล แกวโรย
สายสุนยี  ศรีนวล
ชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
สราวุธ สืบเพ็ชร
วชิระ วิชัยดิษฐ
สมบูรณ โฉมทนง
พิทักษ ศักดิ์ภิรมย
อภิญญา จันทสิงห
สลิลลา ทับเคลียว
พิมพกา หนูรกั ษา
จีรภรณ คณานุรักษ
กําธร สายนาค
รุง บัวบาน
นุชจรีย สืบเพ็ชร
โสภณ ไทยถาวร
สมบุญ พุมพรอมจิตร

หมายเหตุ

๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งงานเวทีทอ งถิน่ ไทย ประจําป ๒๕๕๙ : “๓Ds เปลีย่ นประเทศไทย”
ไดมหี นังสือแจงมายังสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ที่ พป ๐๐๓/ว๑๔๔๖
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขา
รวมงานเวทีทอ งถิน่ ไทย ประจําป ๒๕๕๙ วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ
ศูนยประชุมวายุภกั ษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดยทานทีม่ คี วามประสงคจะเขารวมงานสามารถชําระคาลงทะเบียนทานละ
๑,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาทีพ่ กั และคาเดินทาง) ภายในวันจันทรท่ี ๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๙ หากทานใดสนใจใหแจงรายชือ่ ไดเลยครับ

ทีป่ ระชุม

รับทราบ
๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
-ไมมี
๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแี้ จงขอราชการ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญสมัยที่
๒ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั สมาชิก
แลวนัน้ ทีป่ ระชุมมีสมาชิกทานใดตองการแกไขเพิม่ เติม ในสวนใดของ
รายงานการประชุมบางหากไมมีขอถามมติการประชุม สมาชิกทานใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๙ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

๓

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๒ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลี่ยนแปลงโดยเสียงขางมาก

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถ าม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาทองถิน่ ตัง้ ขึน้ พิจารณาเสร็จแลว
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
๕.๑ การพิจารณารางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนประธานสภาฯ ผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย (อานคําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ตามเอกสาร
แนบ) รายละเอียดตอไปขออนุญาตทานประธานสภา ให นางสาวสุพรทิพย
บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยและเจาหนาทีง่ บประมาณ เปนผูน าํ
เสนอ

นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
ปลัดเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ดิฉนั นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ซึง่ ในปนเ้ี รา
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายไวที่ ๓๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท
แบบสมดุล โดยมีรายละเอียดตามรางเทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

จากรายละเอียดตามรางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย และเจาหนาทีง่ บประมาณ ไดชแ้ี จงไปแลวนัน้ มีสมาชิกสภาฯ
ทานไดตอ งการอภิปรายเชิญครับ

๔

นายเสนห วัตรวิลยั
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบ ริหาร และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน กระผม นายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น เทศบัญญัติงบประมาณเปรียบเสมือนกฎหมายขอบังคับที่เรา
จะตองปฏิบตั ใิ หถกู ตองตามระเบียบ ซึง่ การลงรายละเอียดในรางเทศบัญญัติ
นัน้ ในสวนของเอกสารประกอบการพิจารณาขอใหทางเจาหนาทีเ่ พิม่ เติมใน
สวนทีเ่ กีย่ วของกับการตัง้ งบประมาณการในแตละรายการวาทีผ่ า นมา มีการ
ใชจา ยกีบ่ าทเพียงพอหรือไม มีการโอนลด โอนเพิม่ งบประมาณในระหวาง
ปงบประมาณกีบ่ าท ซึง่ จะเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาในการจัดทํา
งบประมาณในปตอไป

นางอารีย พันธธร
ผูอ าํ นวยการกองคลัง

ในสวนของเอกสารประกอบการพิจารณาการประมาณการตัง้ งบประมาณ
รายจายนั้น ไดแจงใหเจาหนาทีด่ าํ เนินการถายสําเนาเอกสารรายละเอียด
เพิ่มเติม และไดแจกจายใหทานสมาชิกทุกทานแลว เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณารางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดมีดงั นี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

จากรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่ นางอารีย พันธธร ผูอ าํ นวยการ
กองคลัง ไดสาํ เนาแจกและชีแ้ จงรายละเอียด เพือ่ เปนขอมูลเพิม่ เติม
ประกอบในการพิจารณารางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือไม
หากไมมีขอถามมติที่ประชุมสมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือ
ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นางสาวพจนา แกววารี
หัวหนาฝายอํานวยการ/

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตฯิ จํานวน ๑๐
เสียง

๕

เลขานุการสภาฯ

มีมติไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตฯิ จํานวน – เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
สมาชิกลา จํานวน ๑ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมือ่ สภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพยมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไปขอใหที่ประชุมเสนอเลือกประเภท
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ และ
คณะกรรมการวิสามัญ ครับ

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เสนอ คณะกรรมการวิสามัญ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๘ คน ไดแก
๑. นายเสนห วัตรวิลยั
๒. นางปราณีต เสวตวงษ
๓. นายบุญสอน คงนวล
๔. นางสุดารัตน สิทธิวงษ
๕. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๖. นายจารึก ดวงเผือก
๗. นายจริยวัฒน วรพันธ
๘. นายชรินทร บัวผัน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

มีทา นใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมสี รุปทีป่ ระชุมสภามีมติเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติประเภทวิสามัญ ตอไปขอใหทป่ี ระชุมเสนอจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายพิเนตร วรรณนิยม
สมาชิกสภาฯ

เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๘ คน ไดแก
๑. นายเสนห วัตรวิลยั

๖

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางปราณีต เสวตวงษ
นายบุญสอน คงนวล
นางสุดารัตน สิทธิวงษ
นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
นายจารึก ดวงเผือก
นายจริยวัฒน วรพันธ
นายชรินทร บัวผัน

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ทีป่ ระชุมมีทา นใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมสี รุปดังนี้
ทีป่ ระชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติประเภทวิสามัญ จํานวน ๕
คน ขอใหทา นนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพยเสนอชือ่ คณะกรรมการแปร
ญัตติครับ

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเ ขารวมประชุมทุกทาน
กระผม นายสุพจน พุม พรอม นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย เสนอ
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เปน
คณะกรรมการแปรญัตติ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๔ คน ไดแก
๑. นางสุดารัตน สิทธิวงษ
๒. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายพิเนตร วรรณนิยม

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอใหทป่ี ระชุมเสนอสมาชิกสภาเพือ่ ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติ

นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาฯ

เสนอ นายเสนห วัตรวิลยั สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๕ คน ไดแก
๑. นางปราณีต เสวตวงษ
๒. นายบุญสอน คงนวล
๓. นางสุดารัตน สิทธิวงษ

๗

๔. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๕. นายชรินทร บัวผัน
นางปราณีต เสวตวงษ
สมาชิกสภาฯ

เสนอ นายพิเนตร วรรณนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๕ คน ไดแก
๑. นายบุญสอน คงนวล
๒. นางสุดารัตน สิทธิวงษ
๓. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๔. นายจารึก ดวงเผือก
๕. นายชรินทร บัวผัน

นางปราณีต เสวตวงษ
สมาชิกสภาฯ

เสนอ นายตุลา ชินวงศ รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๔ คน ไดแก
๑. นายบุญสอน คงนวล
๒. นางสุดารัตน สิทธิวงษ
๓. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
๔. นายชรินทร บัวผัน

นายบุญสอน คงนวล
สมาชิกสภาฯ

เสนอ นายจักรกฤษณ มากประดิฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองดวยครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๔ คน ไดแก
๑. นายบุญสอน คงนวล
๒. นางสุดารัตน สิทธิวงษ
๓. นายชรินทร บัวผัน
๔. นายพิเนตร วรรณนิยม

๘

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

มีทา นใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมสี รุปคณะกรรมการแปรญัตติมดี งั นี้
๑. นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
๒. นายเสนห วัตรวิลยั
๓. นายพิเนตร วรรณนิยม
๔. นายตุลา ชินวงศ
๕. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติครบแลวขอพักการประชุมเพื่อใหเลขานุการ
สภาฯไดนดั ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตอ ไปครับ

พักการประชุม
นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขณะนีเ้ วลา ๑๔.๑๐ น. เมือ่ ทีป่ ระชุมพรอมแลวขอเปดการประชุมสภาตอ
จากเมือ่ สักครูไ ดพกั การประชุมเพือ่ ใหเลขานุการสภาไดนดั ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเพือ่ เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติครับ ขอใหเลขานุการสภาไดแจงรายงานผลการประชุมครับ

นางสาวพจนา แกววารี
หัวหนาฝายอํานวยการ/
เลขานุการสภาฯ

จากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพือ่ เลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ผลการประชุมมีดงั นี้
๑. นายตุลา ชินวงศ
ประธานกรรมการ
๒. นายเสนห วัตรวิลัย
กรรมการ
๓. นายพิเนตร วรรณนิยม
กรรมการ
๔. นายจักรกฤษณ มากประดิฐ กรรมการ
๕. นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู กรรมการ/เลขานุการ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไดแจงกําหนดระยะเวลาในการยืน่ แบบคําขอ
แปรญัตติ

นายตุลา ชินวงศ
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานคณะผูบ ริหาร กระผม นายตุลา
ชินวงศ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแจงกําหนดระยะเวลาในการ
ยื่นแบบคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตัง้ แตวนั ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๔.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. และขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ ทานสมาชิกสภา ทานนายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย ผูเสนอญัตติ และผูแ ปรญัตติทกุ ทาน ประชุมเพือ่ พิจารณาแปร
ญัตติรางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. (ขอแจงดวยวาจาโดยไมตอ งสง
หนังสือเชิญประชุม)

ที่ประชุม

รับทราบ

๙

ระเบียบวาระที่ ๖

เรือ่ ง อืน่ ๆ (ถามี)

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ
นายสุพจน พุมพรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

ไมทราบมีทา นใดจะเสนอเพิม่ เติมเชิญครับ
แจงเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯทุกทานทีส่ นใจสามารถแจงรายชือ่ ไดทเ่ี จาหนาที่
เทศบาลฯ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอแจงวันประชุมครัง้ ตอไปดวยวาจาโดยไมตอ งสงหนังสือเชิญประชุม ใน
การประชุมสภาเพือ่ พิจารณารางเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ ในวันจันทรท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกทาน ทานคณะผูบ ริหาร ขาราชการ พนักงาน
และผูท เ่ี กีย่ วของทุกทาน เพือ่ เขาประชุมตามวันเวลา และสถานทีด่ งั กลาว
ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

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