
 
รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
------------------------------ 

 
ผูมาประชุม  จํานวน  .............๑๑..........คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล                      ตําแหนง ลายมอืช่ือ   หมายเหตุ 
๑ นายอนุภาส  สินธุสอาด ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย อนุภาส  สินธุสอาด  
๒ นายตุลา  ชินวงศ รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ตุลา  ชินวงศ  
๓ นายจริยวัฒน  วรพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จริยวัฒน  วรพันธ  
๔ นางปราณีต  เสวตวงษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ปราณีต  เสวตวงษ  
๕ นางอรุณ  พยันตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย - ลา 
๖ นายเสนห  วัตรวิลัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย - ลา 
๗ นายชรินทร  บัวผัน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ชรินทร  บัวผัน  
๘ นายบุญสอน  คงนวล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย บุญสอน  คงนวล  
๙ นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จักรกฤษณ  มากประดิฐ  

๑๐ นายจารึก  ดวงเผือก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จารึก  ดวงเผือก  
๑๑ นางสุดารตัน  สิทธิวงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สุดารัตน  สิทธิวงษ  
๑๒ นายพิเนตร  วรรณนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย พิเนตร  วรรณนิยม  
๑๓ นางสาวพจนา  แกววารี หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภา ฯ พจนา  แกววารี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ผูเขารวมประชุม..........๒๐...........คน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุพจน  พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย สุพจน  พุมพรอมจิตร  
๒ นายธนวัฒน  โพธิสาร รองนายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย -  
๓ นายปราโมทย  ขาวศรี รองนายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย ปราโมทย  ขาวศรี  
๔ นายสําเนาว  อันประสิทธ์ิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี สําเนาว  อันประสิทธ์ิ  
๕ นายบุญพา  คงชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรี บุญพา  คงชนะ  
๖ นางสาวสุพรทิพย  บํารุงช ู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สุพรทิพย  บํารุงช ู  
๗ นายโมรา  เพ็ชรคง ผูอํานวยการกองชาง โมรา  เพ็ชรคง  
๘ นางอารีย  พันธธร ผูอํานวยการกองคลัง อารีย  พันธธร  
๙ นางสาวสภุาพร  ขาวชํานาญ หัวหนาสาํนักปลัดเทศบาล สุภาพร  ขาวชํานาญ  

๑๐ นายชุมพล  แกวโรย นิติกรชํานาญการ -  
๑๑ นางสาวสายสนีุย  ศรีนวล นักวิชาการคลังชํานาญการ สายสุนีย  ศรีนวล  
๑๒ นายชัยสิทธ์ิ  คงชินศาสตร นายชางโยธาชํานาญงาน ชัยสิทธ์ิ  คงชินศาสตร  
๑๓ จาเอกพงษศักด์ิ  ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จอ.พงษศักด์ิ  ขุนมาลี  
๑๔ นางอภิญญา  จันทสงิห นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร อภิญญา  จันทสิงห  
๑๕ นายสราวุธ  สืบเพ็ชร ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สราวุธ  สืบเพ็ชร  
๑๖ นางสาวสลิลลา  ทับเคลียว ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล สลิลลา  ทับเคลียว  
๑๗ นางสาวพิมพกา  หนูรักษา ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ พิมพกา  หนูรักษา  
๑๘ นางสมบุญ  พุมพรอมจิตร นักวิชาการศึกษา สมบุญ  พุมพรอมจิตร  
๑๙ นางสาวสุกัญญา  มิตรเมฆ เจาพนักงานธุรการปฏิบติังาน สุกัญญา  มิตรเมฆ  
๒๐ นางจีรภรณ  คณานุรักษ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จีรภรณ  คณานุรักษ  
๒๒ นายประยงค  ชิตอักษร ผูชวยชางไฟฟา ประยงค  ชิตอักษร  
๒๓ นายกําธร  สายนาค ผูชวยชางไฟฟา กําธร  สายนาค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
วันจันทร ท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
------------------------------ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    ๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยไดลา ๒ ทาน คือ นายเสนห  วัตรวิลัย 
ประธานสภา ฯ   และ นางอรณุ  พยันตา 
 
ทีป่ระชุม   รบัทราบ    
 

๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
 

นายสุพจน  พุมพรอมจิตร  แจงเรื่องการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะเนื่องจากขณะนี้เครื่องจักรกําลัง 
นายกเทศมนตรีฯ   ดําเนินการขุดลอกอยูท่ีตําบลบางสน คาดวาเม่ือเสรจ็ภารกิจจากทีตํ่าบลบาง 

สนแลวเครือ่งจกัรนาจะมาขุดลอกในพ้ืนทีตํ่าบลทะเลทรัพยฉะน้ันเราตอง 
เตรียมพ้ืนท่ีสาํหรับท้ิงดินและรถสําหรับบรรทกุดิน 

 
 ๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชีแ้จงขอราชการ 
  -ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญ สมัยที ่
๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 

นายอนุภาส สินธุสอาด  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
ประธานสภา ฯ   เม่ือวันจันทรท่ี ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ดังท่ีไดทําสาํเนาใหกับสมาชิก 

กอนเขาประชุมแลวน้ัน ท่ีประชุมมีสมาชิกทานใดตองการแกไขเพ่ิมเติมใน 
สวนใดของรายงานการประชุมบางหากไมมีขอถามมติการประชุม สมาชิก 
ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุม จํานวน  ๘  เสยีง 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน  -  เสยีง 
    งดออกเสียง จํานวน ๒ เสียง 
    สมาชิกลา  จํานวน ๑ คน 



 ๔

      
นายอนุภาส สินธุสอาด  สรปุท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมี 
ประธานสภา ฯ   การแกไขเปล่ียนแปลง  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม 
    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๒) 
 

นายอนุภาส สินธุสอาด ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานผลการพิจารณาการ 
ประธานสภา ฯ   แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๐ 
 
นายตุลา  ชินวงศ      เรยีนประธานสภา ขาพเจา นายตุลา  ชินวงศ รองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซ่ึงคณะกรรมการไดเลอืกผมเปนประธานกรรมการ และไดกําหนดระยะเวลา 
ในการย่ืนแบบคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแตวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
ถึงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. เม่ือครบกาํหนดตาม 
ระยะเวลาดังกลาวแลว คณะกรรมการแปรญัตติไดมาประชุมพรอมกัน ณ  
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ปรากฏวาในข้ันตอนการเสนอขอแปรญัตติน้ันไมมีทานใด 
ขอแปรญัตติ จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรางเดิมตอท่ีประชุม เพ่ือใหสภาฯพิจารณาใน 
วาระที่ ๒ ตอไป 

 
นายอนุภาส  สินธุสอาด  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหผานรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป 
ประธานสภา ฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๒ โปรดยกมือ 
 
ท่ีประชุม   มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหผานรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ ขอเสนอญัตติใหทีป่ระชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เลขานุการสภาฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระท่ี ๓ 



 ๕ 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด  ขอผูรบัรองญัตติ 
ประธานสภา ฯ  
 
ที่ประชุม มีผูรับรอง จํานวน  ๗  คน ไดแก 

๑. นายบญุสอน  คงนวล 
๒. นายชรินทร  บัวผัน 
๓. นายพิเนตร  วรรณนิยม 
๔. นายจารึก  ดวงเผือก 
๕. นายจริยวัฒน  วรพันธ 
๖. นางปราณีต  เสวตวงษ 
๗. นางสุดารตัน  สิทธิวงศ 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด       สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญติังบประมาณรายจาย ประจาํป 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตราเปนเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมอื 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๙  เสียง 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด       สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๕๙ ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดยกมือ 
 
ที่ประชุม   มีมติไมเห็นชอบ    จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสยีง         จํานวน  ๑  เสยีง 
    สมาชิกสภาฯ ลา    จํานวน  ๒  คน 
     
นางสาวพจนา  แกววารี  สมาชิกสภาเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตราเปนเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมมีติเห็นชอบ  จํานวน   ๙  เสยีง 

    มีมติไมเห็นชอบ    จํานวน   -   เสยีง 
    งดออกเสยีง         จํานวน   ๑  เสยีง 
    สมาชิกสภาฯ ลา    จํานวน   ๒  คน 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ือง อ่ืน ๆ (ถามี) 
   
นายอนุภาส  สินธุสอาด   ไมทราบมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๖

 
นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ มีประชาชนในพื้นที่ หมูที่ ๑ ตําบลทะเลทรัพย วาบริเวณสามแยกสี่กั๊กดับ 
สมาชิกสภาฯ   แจงเพ่ือใหเทศบาลตําบลทะเลทรพัยดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได 

ตามปกติเพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน ของประชาชน 
 

นายโมรา  เพ็ชรคง  รับทราบตามท่ี นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ผูอํานวยการกองชาง  ทะเลทรัพย แจงครับ และไดแจงไปยังกํานัน ผูใหญบานทุกหมูดําเนินการ 

สํารวจและแจงมายังเทศบาลฯ เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  
นายอนุภาส  สินธุสอาด   ขอนัดวันประชุมคร้ังตอไปใน วันจันทรที ่๕ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐  
ประธานสภาฯ   น.  เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงขอเรียนเชิญ 

สมาชิกสภาทุกทาน ทานคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และผูที่   
เก่ียวของทุกทาน เพ่ือเขาประชุมตามวันเวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยจะสง
หนังสื่อเชิญประชุมไปยังทานสมาชิกอีกครั้งครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 

  

            พจนา  แกววารี           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

       (นางสาวพจนา  แกววารี) 

        หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

                       อนุภาส  สินธุสอาด 

               (นายอนุภาส  สินธุสอาด ) 

            ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

 

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 

๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

  วันน้ี เวลา ๑๐.๐๐ น . คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาประชุมพรอมกัน           
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

  ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดังน้ี 

๑) รายงานการประชมุถูกตองทกุประการ........................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

  ๒).......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

   

     ตุลา  ชินวงศ   ประธานกรรมการ 

          (นายตลุา  ชินวงศ)       
      รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย        

  
    

         จักรกฤษณ  มากประดิฐ  กรรมการ 

    (นายจกัรกฤษณ  มากประดิฐ) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

   
 

       จารึก  ดวงเผอืก  กรรมการ 

                   (นายจารกึ  ดวงเผอืก ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลทะเลทรัพย 


