
รายชื่อผูเขาประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

 
ผูมาประชุม  จํานวน  .............๑๒..........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 เสนห  วัตรวิลัย  
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..........๒๔...........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 ชุมพล  แกวโรย  
๑๑ นางสาวสายสนีุย  ศรีนวล นักวิชาการคลังชํานาญการ สายสุนีย  ศรีนวล  
๑๒ จาเอกพงษศักด์ิ  ขุนมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ -   
๑๓ นายชัยสิทธ์ิ  คงชินศาสตร นายชางโยธาชํานาญงาน ชัยสิทธ์ิ  คงชินศาสตร  
๑๔ นายสราวุธ  สืบเพ็ชร ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สราวุธ  สืบเพ็ชร  
๑๕ นายประมูล  กลอยสวาท กํานันตําบลทะเลทรัพย -   
๑๖ นายถนอม  จินดาพรหม ผูใหญบานหมูที่ ๑ -   
๑๗ นายวชิระ  วิชัยดิษฐ ผูใหญบานหมูที่ ๒ วชิระ  วิชัยดิษฐ  
๑๘ นายสมบูรณ  โฉมทนง ผูใหญบานหมูที่ ๓ สมบูรณ  โฉมทนง  
๑๙ นายธงชัย  ทองบุญสง ผูใหญบานหมูที่ ๕ -   
๒๐ นายพิทักษ  ศักด์ิภิรมย ผูใหญบานหมูที่ ๖ พิทักษ  ศักดิ์ภิรมย  
๒๑ นายโสภณ  นาคสะโร ผูใหญบานหมูที่ ๗ -   
๒๒ นายชํานาญ  ดวงใส ผูใหญบานหมูที่ ๘ -   
๒๓ นางอภิญญา  จันทสงิห นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร อภิญญา  จันทสิงห  
๒๔ นางสาวสลิลลา  ทับเคลียว ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล สลิลลา  ทับเคลียว  
๒๕ นางสาวพิมพกา  หนูรักษา ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ พิมพกา  หนูรักษา  
๒๖ นางจีรภรณ  คณานุรักษ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จีรภรณ  คณานุรักษ  
๒๗ นายกําธร  สายนาค ผูชวยชางไฟฟา กําธร  สายนาค  
๒๘ นายรุง  บัวบาน พนักงานผลิตนํ้าประปา รุง  บัวบาน  
๒๙ นางสาวนุชจรีย  สืบเพ็ชร ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได นุชจรีย  สืบเพ็ชร  
๓๐ นายโสภณ  ไทยถาวร พนักงานผลิตนํ้าประปา โสภณ  ไทยถาวร  
๓๑ นางสมบุญ  พุมพรอมจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สมบุญ  พุมพรอมจิตร  

 
 
 
 
 



 ๓

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทร ท่ี  ๒๒  สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

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

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    ๑.๑ ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   เรือ่งงานเวทีทองถ่ินไทย ประจําป ๒๕๕๙ : “๓Ds เปลีย่นประเทศไทย” 
ประธานสภา ฯ   ไดมีหนังสอืแจงมายังสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ท่ี พป ๐๐๓/ว๑๔๔๖  

ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขา 
รวมงานเวทีทองถ่ินไทย ประจาํป ๒๕๕๙ วันท่ี ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ  
ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ  
โดยทานท่ีมคีวามประสงคจะเขารวมงานสามารถชําระคาลงทะเบียนทานละ  
๑,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาท่ีพักและคาเดินทาง) ภายในวันจันทรท่ี ๒๙  
สิงหาคม ๒๕๕๙ หากทานใดสนใจใหแจงรายช่ือไดเลยครับ 

 
ทีป่ระชุม   รบัทราบ    
 

๑.๒ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชี้แจงขอราชการ 
     -ไมมี 
 
 ๑.๓ ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยชีแ้จงขอราชการ 
  -ไมม ี

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย สมัยสามัญสมัยที ่
๒ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 

นายอนุภาส สินธุสอาด  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญสมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙  
ประธานสภา ฯ   เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังท่ีไดทําสาํเนาใหกับสมาชิก 

แลวน้ัน ท่ีประชุมมีสมาชิกทานใดตองการแกไขเพ่ิมเติม ในสวนใดของ 
รายงานการประชุมบางหากไมมีขอถามมติการประชุม สมาชิกทานใด 
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครบั 

 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรบัรองรายงานการประชุม จํานวน  ๙  เสยีง 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาฯ  
 



 ๔

 
ท่ีประชุม   มีมติไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จํานวน  -  เสยีง 
    งดออกเสียง จํานวน ๒ เสียง 
    สมาชิกลา  จํานวน ๑ คน 
      
นายอนุภาส สินธุสอาด  สรปุท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ประธานสภา ฯ   เปล่ียนแปลงโดยเสยีงขางมาก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม 
    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
    -ไมม-ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

นายอนุภาส สินธุสอาด ขอเชิญ นายสุพจน พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย 
ประธานสภา ฯ   แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๐  
 
นายสุพจน พุมพรอมจิตร  เรียนประธานสภาฯ ผม นายสุพจน พุมพรอมจิตร นายกเทศมนตรีตําบล 

นายกเทศมนตรี ฯ   ทะเลทรัพย (อานคําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ตามเอกสาร 

แนบ) รายละเอียดตอไปขออนุญาตทานประธานสภา ให นางสาวสุพรทิพย   

บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพยและเจาหนาท่ีงบประมาณ เปนผูนํา 

เสนอ 
 
นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู  เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา นายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพย  
ปลัดเทศบาล   ดิฉัน นางสาวสุพรทิพย บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ซ่ึงในปน้ีเรา 

ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายไวที่  ๓๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท  
แบบสมดุล โดยมีรายละเอียดตามรางเทศบัญญัติ เร่ืองงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตําบลทะเลทรัพย  ดังนี ้ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

นายอนุภาส สินธุสอาด  จากรายละเอียดตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภา ฯ   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที ่นางสาวสุพรทิพย  บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบล 

ทะเลทรพัย และเจาหนาท่ีงบประมาณ ไดช้ีแจงไปแลวน้ัน มีสมาชิกสภาฯ  
ทานไดตองการอภิปรายเชิญครับ 
 



 ๕ 

 
นายเสนห  วัตรวิลัย  เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาฯ   ทุกทาน กระผม นายเสนห  วัตรวิลัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
    การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๐ นั้น  เทศบัญญัติงบประมาณเปรียบเสมือนกฎหมายขอบังคับที่เรา 
จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ ซ่ึงการลงรายละเอียดในรางเทศบัญญัติ 
น้ัน ในสวนของเอกสารประกอบการพิจารณาขอใหทางเจาหนาทีเ่พ่ิมเติมใน 
สวนท่ีเก่ียวของกับการต้ังงบประมาณการในแตละรายการวาท่ีผานมา มีการ 
ใชจายก่ีบาทเพียงพอหรือไม มีการโอนลด โอนเพิม่ งบประมาณในระหวาง 
ปงบประมาณก่ีบาท ซ่ึงจะเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาในการจัดทํา 
งบประมาณในปตอไป  

 
นางอารยี  พันธธร  ในสวนของเอกสารประกอบการพจิารณาการประมาณการต้ังงบประมาณ 
ผูอํานวยการกองคลงั  รายจายน้ัน ไดแจงใหเจาหนาท่ีดําเนินการถายสําเนาเอกสารรายละเอียด 

เพิ่มเติม และไดแจกจายใหทานสมาชิกทุกทานแลว เพื่อใชเปนขอมูล 
ประกอบการพิจารณารางเทศบัญญตังิบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดมดัีงน้ี  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

นายอนุภาส สินธุสอาด   จากรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ี นางอารีย  พันธธร  ผูอํานวยการ 
ประธานสภาฯ   กองคลงั ไดสําเนาแจกและช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติม 

ประกอบในการพจิารณารางเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือไม 
หากไมมีขอถามมติที่ประชุมสมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือ 
ครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  ๑๐  เสยีง 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สมาชิกทานใดไมเห็นชอบรบัหลกัการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม   มีมติไมเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  -  เสียง 
    งดออกเสียง จาํนวน  ๑  เสยีง 
    สมาชิกลา  จํานวน  ๑  คน 
 
นางสาวพจนา แกววารี  สรปุท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญติัฯ จํานวน ๑๐  
หัวหนาฝายอํานวยการ/  เสยีง 



 ๖

 
เลขานุการสภาฯ   มีมติไมเห็นชอบรบัหลกัการแหงรางเทศบัญญัติฯ จํานวน – เสยีง 
    งดออกเสียง จาํนวน  ๑  เสยีง 
    สมาชิกลา จํานวน  ๑  คน 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด   สรปุท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญติังบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมือ่สภาเทศบาลตาํบล           

ทะเลทรัพยมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไปขอใหที่ประชุมเสนอเลือกประเภท 
คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ และ 
คณะกรรมการวิสามัญ ครับ 

 
นายพิเนตร  วรรณนิยม  เสนอ คณะกรรมการวิสามัญ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๘ คน ไดแก 

๑. นายเสนห  วัตรวิลัย 
๒. นางปราณีต  เสวตวงษ 
๓. นายบุญสอน  คงนวล 
๔. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 
๕. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๖. นายจารึก  ดวงเผอืก 
๗. นายจริยวัฒน  วรพันธ 
๘. นายชรินทร  บัวผัน 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด     มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมีสรุปทีป่ระชุมสภามีมติเลือก 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติประเภทวิสามญั ตอไปขอใหทีป่ระชุมเสนอจํานวน 

คณะกรรมการแปรญัตตคิรบั 
 
นายพิเนตร  วรรณนิยม  เสนอคณะกรรมการแปรญตัติ จํานวน ๕ คน 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๘ คน ไดแก 

๑. นายเสนห  วัตรวิลัย 



 ๗

๒. นางปราณีต  เสวตวงษ 
๓. นายบุญสอน  คงนวล 
๔. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 
๕. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๖. นายจารึก  ดวงเผอืก 
๗. นายจริยวัฒน  วรพันธ 
๘. นายชรินทร  บัวผัน 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ท่ีประชุมมีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ ถาไมมีสรุปดังน้ี 
ประธานสภาฯ   ท่ีประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติประเภทวิสามญั จํานวน ๕  

คน  ขอใหทานนายกเทศมนตรีตําบลทะเลทรัพยเสนอช่ือคณะกรรมการแปร 
ญัตติครับ 

 
นายสุพจน พุมพรอมจิตร  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายเทศมนตรีฯ   กระผม นายสุพจน  พุมพรอม นายกเทศมนตรตํีาบลทะเลทรัพย เสนอ 
    นางสาวสุพรทิพย  บํารุงชู ปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย เปน        
        คณะกรรมการแปรญัตต ิ
 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๔ คน ไดแก 

๑. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 
๒. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๓. นายชรินทร  บัวผัน 
๔. นายพิเนตร  วรรณนิยม 

 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอใหท่ีประชุมเสนอสมาชิกสภาเพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
นายบุญสอน คงนวล  เสนอ นายเสนห วัตรวิลัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๕ คน ไดแก 

๑. นางปราณีต  เสวตวงษ 
๒. นายบุญสอน  คงนวล 
๓. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 



 ๘

 
๔. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๕. นายชรินทร  บัวผัน 

 
นางปราณีต  เสวตวงษ  เสนอ นายพิเนตร  วรรณนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๕ คน ไดแก 

๑. นายบุญสอน  คงนวล 
๒. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 
๓. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๔. นายจารึก  ดวงเผอืก 
๕. นายชรินทร  บัวผัน 

 
นางปราณีต  เสวตวงษ  เสนอ นายตุลา ชินวงศ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมาชิกสภาฯ    

  
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๔ คน ไดแก 

๑. นายบุญสอน  คงนวล 
๒. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 
๓. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
๔. นายชรินทร  บัวผัน 

 
นายบุญสอน  คงนวล  เสนอ นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายอนุภาส สินธุสอาด     ขอผูรบัรองดวยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม   มีผูรบัรอง จํานวน ๔ คน ไดแก 

๑. นายบุญสอน  คงนวล 
๒. นางสุดารตัน  สิทธิวงษ 
๓. นายชรินทร  บัวผัน 
๔. นายพิเนตร  วรรณนิยม 



 ๙

 
นายอนุภาส สินธุสอาด     มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีสรปุคณะกรรมการแปรญัตติมดัีงน้ี 
ประธานสภาฯ   ๑. นางสาวสุพรทิพย  บํารุงชู 
    ๒. นายเสนห  วัตรวิลัย 
    ๓. นายพิเนตร  วรรณนิยม 
    ๔. นายตุลา  ชินวงศ 
    ๕. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ 
    เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติครบแลวขอพักการประชุมเพื่อใหเลขานุการ 

สภาฯไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติตอไปครบั 
 
พักการประชุม 
 
นายอนุภาส  สินธุสอาด   ขณะน้ีเวลา ๑๔.๑๐ น. เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวขอเปดการประชุมสภาตอ 
ประธานสภาฯ   จากเม่ือสกัครูไดพักการประชุมเพ่ือใหเลขานุการสภาไดนัดประชุม 

คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปร 
ญัตติครับ ขอใหเลขานุการสภาไดแจงรายงานผลการประชุมครับ 

 
นางสาวพจนา  แกววารี  จากการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติเพือ่เลือกประธานและเลขานุการ 
หัวหนาฝายอํานวยการ/  คณะกรรมการแปรญัตติ ผลการประชุมมีดังน้ี 
เลขานุการสภาฯ   ๑. นายตุลา  ชินวงศ    ประธานกรรมการ 
    ๒. นายเสนห  วัตรวิลัย  กรรมการ 
    ๓. นายพเินตร  วรรณนิยม กรรมการ 
    ๔. นายจักรกฤษณ  มากประดิฐ กรรมการ 
    ๕. นางสาวสุพรทิพย  บํารุงชู กรรมการ/เลขานุการ 
 
นายอนุภาส  สินธุสอาด   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไดแจงกําหนดระยะเวลาในการย่ืนแบบคําขอ 
ประธานสภาฯ   แปรญตัติ 
 
นายตุลา  ชินวงศ   เรยีนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานคณะผูบริหาร กระผม นายตุลา   
ประธานคณะกรรมการฯ  ชินวงศ  ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ ขอแจงกําหนดระยะเวลาในการ 

ยื่นแบบคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแตวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา  
๑๔.๓๐ น. ถึงวันท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.  และขอเชิญ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ทานสมาชิกสภา ทานนายกเทศมนตรีตําบล     
ทะเลทรัพย ผูเสนอญตัติ และผูแปรญัตติทุกทาน ประชุมเพ่ือพิจารณาแปร 
ญัตติรางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันท่ี  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. (ขอแจงดวยวาจาโดยไมตองสง 
หนังสือเชิญประชุม) 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 



 ๑๐

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ือง อ่ืน ๆ (ถามี) 
   
นายอนุภาส  สินธุสอาด   ไมทราบมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุพจน พุมพรอมจิตร  แจงเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
นายกเทศมนตรฯี   ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯทุกทานท่ีสนใจสามารถแจงรายช่ือไดท่ีเจาหนาท่ี 

เทศบาลฯ  
  
นายอนุภาส  สินธุสอาด   ขอแจงวันประชุมคร้ังตอไปดวยวาจาโดยไมตองสงหนังสอืเชิญประชุม ใน 
ประธานสภาฯ   การประชุมสภาเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญติังบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ ในวันจันทรท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรพัย  

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกทาน ทานคณะผูบรหิาร ขาราชการ พนักงาน  
และผูท่ีเกีย่วของทุกทาน เพ่ือเขาประชุมตามวันเวลา และสถานท่ีดังกลาว 
ครับ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 

  

            พจนา  แกววารี           ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

       (นางสาวพจนา  แกววารี) 

        หัวหนาฝายอํานวยการ/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

                       อนุภาส  สินธุสอาด 

               (นายอนุภาส  สินธุสอาด ) 

            ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

 

หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 
 

๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

  วันน้ี เวลา ๑๐.๐๐ น . คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาประชุมพรอมกัน           
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

  ผลการตรวจรายงานการประชุม มีดังน้ี 

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

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

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

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

   

     ตุลา  ชินวงศ   ประธานกรรมการ 

          (นายตลุา  ชินวงศ)       
      รองประธานสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย        

  
    

         จักรกฤษณ  มากประดิฐ  กรรมการ 

    (นายจกัรกฤษณ  มากประดิฐ) 
                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเลทรัพย 

   
 

       จารึก  ดวงเผอืก  กรรมการ 

                   (นายจารกึ  ดวงเผอืก ) 
           สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลทะเลทรัพย 

 
 
 
 
 
 


