รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทรท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------ผูมาประชุม จํานวน .............๑๒..........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

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

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

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

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุม..........๑๔...........คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชือ่ -สกุล
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายธนวัฒน โพธิสาร
นายปราโมทย ขาวศรี
นายสําเนาว อันประสิทธิ์
นายบุญพา คงชนะ
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู
นายโมรา เพ็ชรคง
นางอารีย พันธธร
นางสาวสุภาพร ขาวชํานาญ
นางสาวพจนา แกววารี
นายชุมพล แกวโรย
นางสาวสายสุนยี  ศรีนวล
จาเอกพงษศกั ดิ์ ขุนมาลี
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายวัณตะชัย จันทรไทย
นางสาวพิมพกา หนูรักษา
นางอภิญญา จันทสิงห
นางสาวสลิลลา ทับเคลียว
นางจีรภรณ คณานุรักษ
นายรุง บัวบาน

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
รองนายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ผูอ าํ นวยการกองชาง
ผูอ าํ นวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิตกิ รชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
นายชางโยธาชํานาญงาน
ผูช ว ยเจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
ผูช ว ยเจาหนาทีพ่ สั ดุ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
พนักงานผลิตน้าํ ประปา

ลายมือชือ่
สุพจน พุมพรอมจิตร
สําเนาว อันประสิทธิ์
บุญพา คงชนะ
อารีย พันธธร
สุภาพร ขาวชํานาญ
พจนา แกววารี
สายสุนยี  ศรีนวล
ชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
วัณตะชัย จันทรไทย
พิมพกา หนูรกั ษา
อภิญญา จันทสิงห
สลิลลา ทับเคลียว
จีรภรณ คณานุรักษ
รุง บัวบาน

หมายเหตุ

๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจงตอทีป่ ระชุม
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สืบเนือ่ งจากการทีส่ มาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดไปอบรมมา
ก็ไดความรูม ามาก อยากใหทา นสมาชิกสภาฯ ทุกทานนําความรูทไ่ี ดมาใช
ใหเกิดประโยชนสงู สุด และดําเนินการตามระเบียบอยางเครงครัด

ทีป่ ระชุม

รับทราบ
๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ
-ไมมี
๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชแี้ จงขอราชการ
-ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที่
๓ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่ วันจันทร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙
เมือ่ วันจันทร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ดังทีไ่ ดทาํ สําเนาใหกบั สมาชิก
กอนเขาประชุมแลวนั้น ที่ประชุมมีสมาชิกทานใดตองการแกไขเพิ่มเติม
ในสวนใดของรายงานการประชุมบางหากไมมขี อถามมติการประชุม
สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไข
เปลีย่ นแปลง

๓

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถ าม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาทองถิน่ ตัง้ ขึน้ พิจารณาเสร็จแลว
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

๕.๑ การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวพจนา แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ ไดลาออก
จากตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เนือ่ งจากเหตุผล
ความจําเปนดังทีไ่ ดแจงในทีป่ ระชุมครัง้ ทีผ่ า นมา ดังนัน้ ในวันนีจ้ งึ ตอง
ดําเนินการเลือกผูท จ่ี ะมาทําหนาทีใ่ นตําแหนงเลขานุการสภา ขอใหทป่ี ระชุม
เสนอไดเลยครับ

นายจักรกฤษณ มากประดิฐ
สมาชิกสภาฯ

กระผม นายจักรกฤษณ มากประดิฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
ขอเสนอ นางอรุณ พยันตา ครับ

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอผูร บั รองครับ

ทีป่ ระชุม

มีผรู บั รอง จํานวน ๙ คน ไดแก
๑. นายตุลา ชินวงศ
๒. นายจารึก ดวงเผือก
๓. นายจริยวัฒน วรพันธ
๔. นางปราณีต เสวตวงษ
๕. นายเสนห วัตรวิลยั
๖. นายชรินทร บัวผัน
๗. นายบุญสอน คงนวล
๘. นางสุดารัตน สิทธิวงษ
๙. นายพิเนตร วรรณนิยม

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมขี อสรุปมติทป่ี ระชุมสภา
เลือกนางอรุณ พยันตา ทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบล
ทะเลทรัพย
๕.๒ การพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวดคา
ทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอเชิญทานคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดครับ

๔

นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย กระผม
นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย ขออนุมตั ิ
ขยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ
หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒ รายการดังนี้
๑. โครงการกอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกใหแกผพู กิ าร จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการกอสรางสิง่ อํานวยความสะดวก
ใหแกผูพิการ
๒. โครงการขุดเจาะบอบาดาลในตําบลทะเลทรัพย จํานวน
๒๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เพือ่ จายเปนคาใชจา ยในการจัดทําโครงการขุดเจาะบอบาดาล
ในตําบลทะเลทรัพย (หมูท ๕่ี ) ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖ นิว้ ลึกไมนอ ยกวา
๑๐๐ เมตร หรือไดปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชทอ
กรุและทอกรอง พีวซี ชี น้ั ๑๓.๕ เทชานบอคอนกรีตขนาดกวาง ๒.๐๐ เมตร
ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามทีเ่ ทศบาลกําหนด

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ขอถามมติทลี ะรายการครับ จากที่ นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย ชีแ้ จงรายละเอียดรายการที่ ๑
๑. โครงการกอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกใหแกผพู กิ าร จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกผพู กิ าร
มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเชิญครับ ถาไมมีขอถามมติที่ประชุมสมาชิก
สภาฯ ทานใดเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ
และสิ่งกอสรางกรณียงั มิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในรายการนี้ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวด
คาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ในรายการนี้ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมสภาฯเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมมี ติเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเวลา
เบิกจายเงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรายการ

๕

๑. โครงการกอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกใหแกผพู กิ าร จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกผพู กิ าร ตอไปขอถามมติรายการที่ ๒
๒. โครงการขุดเจาะบอบาดาลในตําบลทะเลทรัพย จํานวน
๒๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการขุดเจาะบอ
บาดาลในตําบลทะเลทรัพย (หมูท ๕่ี ) ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖ นิว้ ลึก
ไมนอ ยกวา ๑๐๐ เมตร หรือไดปริมาณน้าํ ไมนอ ยกวา ๔ ลูกบาศกเมตรตอ
ชัว่ โมง ใชทอ กรุและทอกรอง พีวซี ชี ้ัน ๑๓.๕ เทชานบอคอนกรีตขนาด
กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด
สมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายเชิญครับ ถาไมมขี อถามมติทป่ี ระชุมสมาชิก
สภาฯ ทานใดเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ
และสิ่งกอสรางกรณียงั มิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในรายการนี้ โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวด
คาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ในรายการนี้ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมสภาฯเทศบาลตําบลทะเลทรัพยมมี ติเห็นชอบอนุมตั ขิ ยายเวลา
เบิกจายเงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรายการ
๒. โครงการขุดเจาะบอบาดาลในตําบลทะเลทรัพย จํานวน
๒๒๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียด เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการขุดเจาะบอ
บาดาลในตําบลทะเลทรัพย (หมูท ๕่ี ) ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖ นิว้ ลึก
ไมนอ ยกวา ๑๐๐ เมตร หรือไดปริมาณน้าํ ไมนอ ยกวา ๔ ลูกบาศกเมตรตอ
ชัว่ โมง ใชทอ กรุและทอกรอง พีวซี ชี ้ัน ๑๓.๕ เทชานบอคอนกรีตขนาด
กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามที่
เทศบาลกําหนด

๖

๕.๓ การพิจารณาโครงการขอมติกันเงินรายจายหมวดคาที่ดินและ
สิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเชิญ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บลทะเลทรัพย
ไดชี้แจงรายละเอียดครับ
นายสุพจน พุม พรอมจิตร
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนประธานสภาฯ ผม นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพย เนือ่ งจากทางคณะบริหารไดรวบรวมเงินเหลือจายของ
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพือ่ นํามาสรางโครงการใหเกิดประโยชนกบั ชุมชน
สูงสุด แตคาดวาระยะเวลาในการดําเนินการนัน้ อาจไมทนั ในปงบประมาณ
๒๕๕๙ เพราะใกลสิ้นปงบประมาณแลวจึงขอชี้แจงรายละเอียดโครงการขอ
มติกนั เงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมว หมูที่ ๓
รายละเอียด กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ขนาดกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ไหล ท างหิ น คลุ ก กว า งข า งละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอี ย ดต า งๆ ตามแบบที่ เ ทศบาลกํ า หนดให งบประมาณ
๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภา ฯ

จากรายละเอียดตามที่ นายสุพจน พุม พรอมจิตร นายกเทศมนตรีตาํ บล
ทะเลทรัพยชแ้ี จงรายละเอียดโครงการขอมติกนั เงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ
และสิ่งกอสรางกรณียงั มิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม หากไมมผี มขอถามมติทปี่ ระชุมสภาฯ
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกนั เงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสรางกรณี
ยังมิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการ
๑. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมว หมูที่ ๓
รายละเอียด กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ขนาดกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ไหล ท างหิ น คลุ ก กว า งข า งละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอี ย ดต า งๆ ตามแบบที่ เ ทศบาลกํ า หนดให งบประมาณ
๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหกนั เงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
กรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการ
๑. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมว หมูที่ ๓
รายละเอียด กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ขนาดกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ไหล ท างหิ น คลุ ก กว า งข า งละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอี ย ดต า งๆ ตามแบบที่ เ ทศบาลกํ า หนดให งบประมาณ
๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

๗

ที่ประชุม

มีมติไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบใหกนั เงินรายจายหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
กรณียงั มิไดกอ หนีผ้ กู พัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการ
๑. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายหลังเขาแมว หมูที่ ๓
รายละเอียด กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ขนาดกวาง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ไหล ทางหิ นคลุ ก กว า งข า งละ ๐.๕๐ เมตร
รายละเอี ย ดต า งๆ ตามแบบที่ เ ทศบาลกํ า หนดให งบประมาณ
๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

เรือ่ ง อืน่ ๆ (ถามี)

นายอนุภาส สินธุส อาด
ประธานสภาฯ

ไมทราบมีทา นใดจะเสนอเพิม่ เติมเชิญครับ

นายจักฤษณ มากประดิฐ
สมาชิกสภาฯ

ไมอยากใหนาํ ประเด็นในการพัฒนาเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดมาเปน
ประเด็นทางการเมือง

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางอรุณ พยันตา
ผูจ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอรุณ พยันตา)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
อนุภาส สินธุสอาด
(นายอนุภาส สินธุส อาด )
ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

๘

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
วั น นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม มาประชุ ม พร อ มกั น
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙
ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดงั นี้
๑) รายงานการประชุมถูกตองทุกประการ...........................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒)..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
ตุลา ชินวงศ
ประธานกรรมการ
(นายตุลา ชินวงศ)
รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย

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

๙

