
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๕  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

************************* 
ผู้มาประชุม 
๑. นายชูศักด์ิ    ปานดํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑  
๒. นายสุวิทย์    ถนอมเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๓. นายจํานงค์    คุระพูล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๔. นางปทุมรัตน์   บัวแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๕. นายวิจักรพันธ์   โอมาก   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑  
๖. นายณัฐพงศ์    บุญทองสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๗. นายสุรินทร์    ปานสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๘. นายสมเกียรติ   อักษรถึง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๙. นายสุเมธ    เสาะแสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๐.นายวิทยา    เถาว์ราม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๑.นางสาวละไม   แต้มเติม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๒. นายพิเชษฐ์   ทองอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๒. นายอรุณ    อินทร์จันทร์  รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๓. นายเสวก  ส่งขาว   รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๔. นายวิรัช  แต้มเติม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๕. นายรัฐศักด์ิ  นาคา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๖. นายจิราวุธ  กรเพชร   ปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 
๗.นายวรรณรัตน์  มณีโชติ   รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ตรวจสอบครบองค์ประชุมเม่ือ

ครบองค์ประชุม  เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เปิดการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เชิญท่านประธานครับ 

 
สุรินทร์  ปานสังข์   เรียนท่านนายกเทศมนตรี และ ผู้บริหารทุกท่าน เม่ือสมาชิกสภา
(ประธานสภาฯ)    เทศบาลตําบลเกาะทวดพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม สภาเทศบาลตําบล 

เกาะทวด  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๕ มกราคม  
๒๕๕๖ ณ บัดนี้ 

/ระเบียบ... 



                 -๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  การย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถ่ิน/ผู้บริหาร
ท้องถ่ินต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาฯ)    
จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหารทุกท่าน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
(ปลัดเทศบาลตําบล)   การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ินต่อ 

คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช บัญชีค่าใช้จ่ายการ
เลือกต้ังท่ีผ่านมาแบบฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายตามท่ี กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ให้แล้วนั้น ขอให้ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ภายใน ๙๐  วัน นับจากวัน
ประกาศผลการเลือกต้ัง  คือ วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ถ้าไม่ยื่นจะผิด
กฎหมายการเลือกต้ัง ให้ยื่นได้ ท่ี  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
นครศรีธรรมราช  ท้ังผู้ท่ีได้รับเลือกต้ัง และ ผู้ไม่ได้รับเลือกต้ัง  ต้องยื่นหมดทุกคน 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
๑.๒ การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี / เลขานุการนายกเทศมนตรีและ 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาฯ) 
จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรีได้ลง
(ปลัดเทศบาลตําบล)  นามแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตําบล เลขานุการนายกเทศมนตรีและ ท่ี 

ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด   ดังนี้ 
คําสั่งเทศบาลตําบลเกาะทวด 

ท่ี  ๔/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ อัฎฐ บัญญัติว่า  นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังรอง
นายกเทศมนตรี  ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้  ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เทศบาลตําบลให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฎฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรี
ตําบลเกาะทวดตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑.  นายเสวก  ส่งขาว    เป็น รองนายกเทศมนตรี  
   ๒.  นายอรุณ  อินทร์จันทร์  เป็น รองนายกเทศมนตรี  

/ท้ังนี้... 



                           -๓- 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

(นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว) 
       นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
 

    ๒.ตําแหน่งเลขานุการนายเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ท่ี  ๕/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ อัฎฐ บัญญัติว่า  “นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี   ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ ในกรณี
เทศบาลตําบลให้แต่งต้ังได้ โดยกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งต้ังได้จํานวนรวมกันไม่เกินสองคน” 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฎฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งต้ัง นายรัฐศักด์ิ  นาคา เป็นเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

(นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว) 
       นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
 

    ๓. ตําแหน่งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ท่ี  ๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ อัฎฐ บัญญัติว่า  “นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี   ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้  

/ในกรณี... 
 



                            -๔- 
ในกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งต้ังได้ โดยกรณีเทศบาลตําบลให้แต่งต้ังได้จํานวน
รวมกันไม่เกินสองคน” 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฎฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งต้ัง นายวิรัช  แต้มเติม 
เป็นท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

(นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว) 
       นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ตามท่ีท่านปลัดได้เรียนชี้แจงตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีท่านนายกได้แต่งต้ัง รองนายก 
 (ประธานสภาฯ)   เทศมนตรี ได้แก่ นายเสวก  ส่งขาว  และ นายอรุณ  อินทร์จันทร์ แต่งต้ังเลขานุการ 

นากยกเทศมนตรี ได้แก่ นายรัฐศักดิ  นาคา และ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ได้แก่ 
นายวิรัช  แต้มเติม   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประขุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งแรก 
    ประจําปี  ๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได้ส่งสําเนารายงานประชุมสภา
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งแรกประจําปี  ๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ให้
    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งนี้แล้วว่าถูกต้อง
หรือไม่  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ี
ประชุมด้วยครับ  
 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประขุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งแรก 
ประจําปี  ๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    ๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด โดยไม่มีการลงมติ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  เรียนเชิญคุณวรรณชาติ  ยอดแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด แถลง
(ประธานสภาฯ)   นโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด โดยไม่ลงมติ 
 

/วรรณชาติ... 



-๕- 
วรรณชาติ  ยอดแก้ว   ท่านประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเกาะทวด         
(นายเทศมนตรีตําบลเกาะทวด) และผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย ท่ีเคารพทุกท่านครับ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลเกาะทวด จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  เม่ือวันอาทิตย์ท่ี  2  ธันวาคม  2555 และ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด เม่ือวันท่ี    27  ธันวาคม  2555  แล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช  2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  ความว่า 
“ก่อนท่ีนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ 
ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี”   
และในวรรคสามในมาตราเดียวกัน ต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจก
ให้สมาชิกสภาทุกท่านท่ีมาประชุมด้วย  

บัดนี้กระผม นายวรรณชาติ ยอดแก้ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด      และ
คณะผู้บริหารได้รว่มกันกําหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะทวด  ตาม
เจตนารมณ์ท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุม ในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง เม่ือวันท่ี 2 
ธันวาคม 2555 โดยคํานึงถึงกรอบอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลซ่ึงได้บัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 
2552 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เศรษฐกิจ  การศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมือง การบริหาร และบริการสาธารณะ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ ภายในระยะเวลา  4  ปี จึงขอนําเสนอ
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเพ่ือรับทราบการแถลงนโยบาย
การบริหารงานของเทศบาลตําบลเกาะทวด ของนายกเทศมนตรีให้ได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน  กระผมจะเน้นภารกิจ  6  ด้านดังนี้.- 

      1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
จะยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนรวม  โดยการสร้างปรับปรุงโครงสร้างท่ีมีอยู่ และ

ปรับปรุงเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และพัฒนาให้
เป็นเทศบาลน่าอยู่   โดยจะจัดให้มีความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ให้มีคุณภาพ ดังนี้ 

     1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง บํารุง รักษา เส้นทางสายหลักทุกสายให้ได้มาตรฐาน 
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   1.2  ก่อสร้างปรับปรุงเหมืองระบายน้ําให้ครอบคลุมเพ่ือการเกษตรให้ได้รับสะดวก 
1.3  จัดหาบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าในเขตชุมชนน้ําประปาให้
ครอบคลุม และกระจายให้ท่ัวถึงทุกชุมชนในตําบลเกาะทวด 
1.4  จัดหาสถานท่ีเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยยึดเอาถนนสายหลักทุกเส้น โดยเน้น
การปลูกพืชกินได้และสวยงาม จัดหาลานกีฬาและสถานท่ีออกกําลังกาย เพ่ือให้
ได้ออกกําลังกายทุกหมู่บ้าน 

     1.5  พัฒนาผังเมือง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
      2.  ด้านเศรษฐกิจ     

เน้นการพัฒนา สร้างอาชีพ เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง ชุมชนมีงานทํา มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
2.1  ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพสําหรับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือมีอาชีพเสริมให้กับตนเอง 
2.2  สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มในการผลิต และสร้างเครือข่ายในท้องถ่ินและ
ต่างถ่ิน รวมถึงการมุ่งเน้นผลิตผล และผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่มาตรฐาน 

     2.3  เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถ่ิน โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 
2.4  สนับสนุนให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าภายในท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากการผลิต
ของตนเอง เช่น ข้าวสาร และพืชผักทางการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.5  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร ในเขตเทศบาลตําบลเกาะทวด ให้
เป็นท่ีรู้จักเป็นท่ีกว้างขวางมากข้ึน 

      3.  ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
     3.1  สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานทุกด้าน 

3.2  จัดให้มีห้องสมุดชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยติดต้ัง WIFI  ให้กับโรงเรียนในเขตทุก ๆ โรงเรียนท่ีสัญญาณ
เชื่อมต่อถึงเพ่ือพัฒนาทักษะ และการศึกษาร่วมกันภายใต้กรอบกฎหมาย  
ส่งเสริมสนับสนุน กีฬาทุกประเภทแก่เด็กและชุมชน 
3.3  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือความสมานฉันท์ 
สร้างความสามัคคีของประชาชนในเทศบาล และเพ่ือให้เกิดสันติร่วมกันในสังคม 
3.4  ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึก ให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนให้เกิด
ความเชื่อม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 

      4.  ด้านการสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1  สนับสนุนโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน ประชาชน เพ่ือสานต่อการ
กําจัดขยะโดยวิธีรีไซเคิลต่อไป 
4.2  สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม และภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) สนับสนุนให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือการบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
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4.3  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และปลูกพืชบริโภคใน
ครอบครัว โดยสร้างจิตสํานึก ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดย
เทศบาลเป็นผู้นําร่อง 

      5.  ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
5.1  สนับสนุน ส่งเสริม ประสานความช่วยเหลือ การทํางานของชุมชน วัด 
โรงเรียน ในด้านงานบุญ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
5.2  จัดระบบให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 
5.3  จัดเวรยาม อปพร. ต้ังด่านร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
ป้องกันเหตุต่าง ๆ เพ่ือสร้างความม่ันใจในความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน จัด
ให้มีกล้อง CCTV (กล้องวงจรปิด) เพ่ือตรวจสอบเฝ้าระวังเม่ือมีเหตุ 
5.4  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ ในการระงับอัคคีภัย หรือการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และมาตรการเฝ้าระวังภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
5.5  จัดให้มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้การสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 

      6.  ด้านส่งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ 
6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และน้อมนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงดํารัสว่า “การท่ีทุกคนคิด 
พูด ทํา ด้วยความเมตตา มุ่งดี ต่อกันแล้ว การประพฤติ ปฏิบัติ ท่ีลงรอยกัน
ในทางท่ีดี ท่ีเจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลในกายใจของคนไทย ก็ม่ันใจว่าประเทศชาติ
ไทยจะดํารงม่ันคงอยู่ตลอดไป”  มาปฏิบัติร่วมกันในสังคม 
6.2  ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีถูกต้อง และเป็น
ต้นแบบในการสร้างความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง มีความสามัคคีในชุมชน ยึด
หลัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ําใจ สร้างแบบอย่างทางการเมืองท่ีดี เพ่ือเป็นต้นแบบ
ของลูกหลานในอนาคต 
6.3  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการ 
โดยยึดหลักบริหารจัดการท่ีดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า 
6.4  ปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยนําอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
มาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีใน
การบริการประชาชน 
6.5  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และครูศูนย์ 
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พัฒนาเด็กเล็ก ในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถในการทดแทนได้อย่าง
สมดุล รวมท้ังการสรรหาคัดเลือกและการปรับเปลี่ยนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสม มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  
6.6  มุ่งเน้น การบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ปรับขยาย
เวลาการทํางานให้บริการแก่ประชาชน  จัดให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร 
แก่ทุกหน่วย กอง ในต้นสังกัด เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชน ตลอดจน
การแก้ไขความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให้บริการในเชิงรุกในกิจกรรมต่าง ๆ พนักงานเทศบาลทุกคนต้องตระหนักและคิด
อยู่เสมอว่าประชาชนเป็นผู้รับบริการ และเป้าหมายบริการ คือ  “ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ” 
6.7 จัดให้มีการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง แก่สมาชิกเทศบาล 
ผู้นําชุมชน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ จัดให้มีการประเมินผล และความพึงพอใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากนโยบายท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้กระผมมีความเชื่อมันว่า หากได้รับความ
ร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนของเรา องค์กรภาครัฐ เอกชน ในเขต
เทศบาลแล้ว เชื่อว่าจะสามารถดําเนินนโยบายให้สําเร็จลุล่วงได้ภายใน 4 ปี อย่าง
แน่นอน ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะทําให้เทศบาลตําบลเกาะทวดของเราพัฒนาสู่เป้าหมาย 
และน่าอยู่ยิ่งข้ึนสืบไป 

กระผมจะบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่ถืออคติ ยึดความถูกต้อง  
เป็นธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต และท่ีสําคัญจะยึดถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้รับฟังการแถลง
นโยบายของกระผม ขอขอบคุณครับ 

 

สุรินทร์  ปานสังข์  ท่านนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(ประธานสภาฯ)   โดยไม่มีการลงมติ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ภารกิจหลัก ๖ ด้าน  ดังนี้ 

�. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

�.  ด้านเศรษฐกิจ     

�. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

�. ด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

�. ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

�. ด้านส่งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด โดยไม่มีการลงมติ  
 
 

/๓.๒ การกําหนด... 



-๙- 
๓.๒ การกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําปี  ๒๕๕๖  และ กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัย แรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ)    
จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภา สมาชิสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สําหรับการกําหนดการ
(ปลัดเทศบาลตําบล)  ประชุมสมัยสามัญประจําปี ๒๕๕๖ และ กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี 

ถัดไป ตาม มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสมัยสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด และ สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  รายละเอียดตามท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจง กําหนดประชุมสมัยสามัญประจําปี  
(ประธานสภาฯ)    ไม่เกิน ๔ สมัย  ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน  ขอเชิญท่ี 

ประชุมได้เสนอครับ ว่าจะเสนอการประชุมสมัยสามัญประจําปี ๒๕๕๖ ก่ีสมัย
และแต่ละสมัยมีกําหนดก่ีวัน 
 

สุเมธ  เสาะแสน   ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมขอเสนอ  ๔ สมัย แต่ละสมัยไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔ สมัยแต่ละ

สมัยไม่เกิน ๑๕ วัน  
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยกําหนดประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔ 

สมัย แต่ละสมัยไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอแต่ละสมัยจะเริ่มวันท่ีเท่าไร เชิญเสนอครับ 
(ประธานสภาฯ)   
สุเมธ  เสาะแสน   ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมขอเสนอสมัยแรกเริ่มวันท่ี 5 – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดประชุมสมัยแรก วันท่ี ๕-๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ กําหนดประชุมสมัยแรก วันท่ี ๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 

สุเมธ  เสาะแสน   ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมขอเสนอสมัยท่ี ๒ เริ่มวันท่ี ๑ – ๑๕ เมษายน  ๒๕๕๖  

/สุรินทร์... 



-๑๐- 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดประชุมสมัยท่ี ๒  วันท่ี ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ กําหนดประชุมสมัยท่ี ๒  วันท่ี ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

วิจักรพันธ์  โอมาก  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมากสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมขอเสนอสมัยท่ี ๓ เริ่มวันท่ี ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  
สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดประชุมสมัยท่ี ๓  วันท่ี ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ กําหนดประชุมสมัยท่ี ๓  วันท่ี ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

สุเมธ  เสาะแสน   ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมขอเสนอสมัยท่ี ๔ เริ่มวันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดประชุมสมัยท่ี ๔ วันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ กําหนดประชุมสมัยท่ี ๔  วันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ต่อไปขอเชิญท่ีประชุมกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
(ประธานสภาฯ) 

 

วิจักรพันธ์  โอมาก  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมขอเสนอกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันท่ี ๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗  
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗            

วันท่ี ๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗ 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          วันท่ี ๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗ 

 

สุรินท์  ปานสังข์  ผมขอสรุปสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี  ๒๕๕๖ กําหนด ๔ สมัย ดังนี้ 
(ประธานสภาฯ)    ๑. สมัยแรก  เริ่มวันท่ี ๕-๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

๒. สมัยท่ีสอง เริ่มวันท่ี ๑-๑๕ เมษายน  ๒๕๕๖ 
๓. สมัยท่ีสาม เริ่มวันท่ี ๑-๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

/๔.สมัยท่ีส่ี... 



   -๑๑- 
 

๔.สมัยท่ีสี่  เริ่มวันท่ี ๑-๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
๕. กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันท่ี ๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

    ๓.๓ ปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือเลือกคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
     ๓.๓.๑ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์   ขอให้ท่ีประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ)  
จํานงค์ คุระพูล   ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายจํานงค์  คุระพูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ขอเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน ๓ ท่าน 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน ๓ ท่าน 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จํานวน ๓ ท่าน 
 

สุรินทร์  ปานสังข์ ขอเชิญท่ีประชุมได้เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) ร่างเทศบัญญัติท่ีเห็นว่าเหมาะสม จํานวน ๓ ท่าน 
 

พิเชษฐ์  ทองอนันต์ ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิเชษฐ ์ ทองอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต   ๒ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเสนอ นายวิจักรพันธ์ โอมาก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานกสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายวิจักรพันธ์ โอมาก เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ 

ปทุมรัตน์  บัวแก้ว ท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ดิฉันขอเสนอ นายวิทยา  เถาวร์าม เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายวิทยา  เถาว์ราม  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

ละไม  แต้มเติม ท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวละไม  แต้มเติม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต   ๒  
(สมาชิกสภาเทศบาล) ดิฉันขอเสนอ นายสุเมธ  เสาะแสน เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

/สุรินทร์... 
 



-๑๒- 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นายสุเมธ  เสาะแสน  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ 

 

สุรินทร์  ปานสังข์ ผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลเกาะทวด   
(ประธานสภาฯ)   จํานวน  ๓ ท่าน ประกอบด้วย 
     ๑.  นายวิจักรพันธ์  โอมาก 

๒. นายวิทยา  เถาว์ราม 
๓. นายสุเมธ  เสาะแสน 
 

ท่ีประชุม    มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

    ๓.๓.๒ คณะกรรมการอ่ืน ๆ ถ้ามี 
 

สุรินทร์  ปานสังข์   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(ประธานสภาฯ) 
 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภา สมาชิสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ปลัดเทศบาลตําบล) พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ สรุปความได้ว่า 

“สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้ังเป็น คณะกรรมการสามัญของ
สภาเทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่
ในอํานาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล” และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓ สรุปความได้ว่า “คณะกรรมการ
สภาท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  แต่ไม่เกิน ๗  คน”  

ข้อ ๑๐๔ สรุปความได้ว่า “คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มีหน้าท่ีกระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถ่ิน” 

ข้อ ๑๐๕ สรุปความได้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภา
ท้องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ 
ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถ่ิน  

ข้อ ๑๐๗ กําหนดว่า “ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถ่ิน    ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยผู้เสนอต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน  

 
/วิจักรพันธ์... 



              -๑๓- 
 

วิจักรพันธ์  โอมาก  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเสนอคณะกรรมการ จํานวน  ๔ ท่าน และ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการการ

โยธา เพ่ือตรวจสอบปัญหาด้านต่าง ๆ ท่ีการโยธาต้องดําเนินการปรับปรงุ ซ่อมแซม 
แก้ไขต่อไปเพ่ือจะได้เสนอต่อสภาเทศบาล 

 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 เม่ือไม่มี สรุปว่าคณะกรรมการ จํานวน ๔ ท่าน และให้ท่ีประชุมเสนอ

คณะกรรมการการโยธา  

 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน ๔ ท่านและให้ท่ี
ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการการโยธา 

 

สุรินทร์  ปานสังข์ ขอเชิญท่ีประชุมได้เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น คณะกรรมการการโยธา 
(ประธานสภาฯ) ประจําสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

พิเชษฐ์  ทองอันต์ ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิเชษฐ์  ทองอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล  
(สมาชิกสภาเทศบาล) เขต ๒ ขอเสนอนายวิจักรพันธ์  โอมาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ 
 

สุรินทร์ ปานสังข์  ขอผู้รับรองครับ   
(ประธานสภาฯ )   มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

สมเกียรติ  อักษรถึง ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสมเกียรติ  อักษรถึง สมาชิกสภาเทศบาล  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  เขต ๒  ขอเสนอนายจํานงค์  คุระพูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองครับ   
(ประธานสภาฯ)   มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

วิจักรพันธ์  โอมาก ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก สมาชิกสภาทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  เขต ๑  ขอเสนอนายพิเชษฐ์  ทองอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองครับ   
(ประธานสภาฯ)   มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

พิเชษฐ์  ทองอันต์ ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิเชษฐ์  ทองอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาล  
(สมาชิกสภาเทศบาล)   เขต ๒ ขอเสนอนายสมเกียรติ อักษรถึง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองครับ   
(ประธานสภาฯ)   มีผู้รับรองถูกต้อง 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
 /เม่ือไม่มี... 



-๑๔- 
 เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้  

คณะกรรมการ การโยธา  มีจํานวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย 

      ๑.  นายวิจักรพันธ์  โอมาก   
      ๒.  นายจํานงค์  คุระพูล     
        ๓.  นายพิเชษฐ์  ทองอนันต์    

   ๔.  นายสมเกียรติ  อักษรถึง   
         

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

    ๓.๔ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
สุรินทร์  ปานสังข์  ขอให้ท่ีประขุมเสนอเจ้าหน้าท่ี หรือ พนักงานเทศบาลตําบลเกาะทวด เพ่ือขอ
(ประธานสภาฯ)   ความเห็นชอบแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

สุเมธ  เสาะแสน   ท่านประธานสภา  กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)     ผมขอเสนอ นายวรรณรัตน์  มณีโชติ  รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็น 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

เม่ือไม่มี สรุปว่าผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได้แก่  
นายวรรณรัตน์  มณีโชติ  รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายวรรณรัตน์  มณีโชติ  รองปลัดเทศบาลตําบล
เกาะทวด เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

 ๓.๕ การขอความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สุรินทร์  ปานสังข์ การขอความเห็นชอบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 
จิราวุธ  กรเพชร ท่านประธานสภาเทศบาล การเข้าเป็นสมาชิก (ปลัดเทศบาล) สําหรับเทศบาล 
(ปลัดเทศบาล) ตําบลเกาะทวดซ่ึงได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ถ้าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก

สันนิบาตเทศบาแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้จัดต้ังถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีค่าใช้จ่าย
เกิดข้ึนจ่ายเป็นรายปี  ของเทศบาลตําบลเกาะทวด ต้องจ่ายเป็นจํานวนเงิน  
๑๗,๔๔๘  บาทต่อปี  ซ่ึงจะได้สิทธิประโยชน์ ท่ีจะได้รับตามเอกสารท่ีได้มอบให้ 
ท่านแล้วนั้น แต่การเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยต้อง
ต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดก่อน จึงจะสมัครเป็นสมาชิก
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้   ท่ีประชุมเห็นสมควรเห็นเป็นอย่างไรบ้าง  
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ตามท่ีท่านปลัดเรียนชี้แจง ไม่ทราบว่าท่ีประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง 
(ประธานสภาฯ) 

/สุเมธ... 



-๑๕- 
สุเมธ  เสาะแสน   ท่านประธานสภา กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒    
(สมาชิกสภาเทศบาล)  การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย น่าจะชะลอไว้  

ก่อนเนื่องจากเทศบาลตําบลเกาะทวดพึงได้ยกฐานะ เราน่าจะนําเงินมาซ่อมแซม
ถนนภายในตําบลก่อน เม่ือพร้อมกว่านี้แล้วค่อยสมัครเป็นสมาชิก 
 

วิจักรพันธ์  โอมาก ท่านประธานสภา กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ไม่ทราบว่า ตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลตําบลเกาะทวดต้องเข้าเป็นสมาชิก 
 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือไม่  
 

จิราวุธ  กรเพชร ท่านประธานสภา ตามระเบียบ  กฎหมาย ไม่ได้มีระเบียบท่ีชัดเจนว่าต้องเข้าร่วม 
(ปลัดเทศบาล) เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย แต่ถ้าเราเข้าร่วมจะมีสิทธิ

ประโยชน์มากมายท่ีเราจะได้รับเม่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิก และต้องได้รับความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดก่อน จึงจะสมัครเป็นสมาชิกได้ 

สุรินทร์  ปานสังข์ การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย น่าจะชะลอไว 
(ประธานสภาฯ) ก่อนเม่ือพร้อมกว่านี้เราค่อยสมัคร ท่ีประชุมเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีขอผู้

รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทร์ ไม่เห็นชอบและให้ชะลอการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
วิทยา  เถาว์ราม ท่านประธานสภา กระผมนายวิทยา  เถาว์ราม   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเสนอเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลเกาะทวด ท่ีผ่านมา

ต้ังแต่ได้รับรองการเลือกต้ัง เ ม่ือวันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๕  เ ม่ือมีการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ขอให้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วยท่ี
ผ่านมาไม่ได้รับหนังสือ และ โทรศัพท์ประสานเลย เม่ือชาวบ้านถามเราไม่
สามารถตอบได้เลยว่าเรื่องอะไร ขอเรียนให้ท่านปลัดเทศบาลทราบ 

สุรินทร์  ปานสังข์ ตามท่ีคุณวิทยา เถาว์ราม ได้เสนอ ถ้าเทศบาลประชาสัมพันธ์หรือมีเรื่องอะไร 
(ประธานสภาฯ) ขอให้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย 
 

จิราวุธ  กรเพชร ท่ีผ่านมาทางเทศบาลตําบลเกาะทวดจะประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลก่อน 
(ปลัดเทศบาล) ตลอด รวมท้ังกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แต่บางเรื่องเป็นเรื่องท่ีเร่งด่วนเราต้อง

ดําเนินการด่วน ต่อไปถ้ามีเรื่องประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางเทศบาลจะ
ประสานให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบทางหนังสือ และ โทรศัพท์แจ้งให้ทราบตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 

สุรินทร์  ปานสังข์ ต่อไปถ้ามีกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวการประชาสัมพันธ์ หรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(ประธานสภาฯ) กับสมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ท่านปลัดเทศบาลทําหนังสือ หรือแจ้งทางโทรศัพท์

ให้สมาชิกทราบด้วย  
ท่ีประชุม... 



-๑๖- 
ท่ีประชุม รับทราบตามเสนอ 
 

วิจักรพันธ์  โอมาก ท่านประธานสภา กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  การประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง พนักงาน ของเทศบาล ต้องประสานกับ 
 สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 

๑. ส่งเอกสารหรือหนังสือ 
๒. เจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ต้องลงทุกตรอกทุกซอยท่ีมีบ้านเรือนอยู่ 
๓. โทรศัพท์แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลให้รับทราบก่อนลงประชาสัมพันธ์ 
และผมขอเสนอการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป ผมขอให้ประชุมช่วงเช้าไม่
ทราบว่าท่ีประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
 

สุรินทร์ ปานสังข์   ตามท่ีคุณวิจักรพันธ์ โอมาก  เสนอให้ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครั้ง
(ประธานสภาฯ)   ต่อไปขอให้เป็นช่วงเช้า ไม่ทราบว่าท่ีประชุมเห็นด้วยหรือไม่ครับ  
    ถ้าเห็นด้วยขอผู้รับรองครับ 
    มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ในเวลา
ช่วงเช้าในการประชุมสภาเทศกบาลทุกครั้ง 

 

สุรินทร์  ปานสังข์ ผมขอเสนอให้ปลัดเทศบาลเพ่ิมลําโพงในรถประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเสียงไม่ค่อยชัดเจน 
(ประธานสภาฯ) 
จิราวุธ  กรเพชร ท่านประธานสภา  ตามท่ีท่านเสนอ ทางเทศบาลเราต้องใช้รถน้ําออก 
(ปลัดเทศบาล) ประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ต้องเข้าใจด้วยครับ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์ ผมขอหารือไม่ทราบว่าวิทยุเครื่องแดง ท่ีทุกท่านได้รับยังเปิดใช่อยู่หรือไม่ครับ ถ้ายังใช้อยู่ 
(ประธานสภาฯ) เป็นการติดต่อสื่อสารอีกทางหนึ่งครับ ขอให้ท่านปลัดประชุมผู้ใช้วิทยุสื่อสารเพ่ือจะได้เพ่ิม

ความรู้ให้กับผู้ใช้วิทยุสื่อสาร 
 

ท่ีประชุม รับทราบเรื่องวิทยุสื่อสาร 
 

 พิเชษฐ์  ทองอนันต์ ท่านประธานสภา กระผมนายพิเชษฐ์  ทองอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ขอขอบคุณผู้บริหาร ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทุกสาย ขอ

ฝากเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ถ้ามีการขยายเพ่ิมเติมขอให้เพ่ิมแหล่งท่ีมีชุมชน
หนาแน่น และ ขอให้ขยายประปาสามแยกนาในไปเหมือง รพช. บ้านนายธนู   
และ บ้านนายสมนึก ขอขยายเพ่ิม ๒ จุด ชาวบ้านแจ้งมาครับ 

 

วิจักรพันธ์  โอมาก ท่านประธานสภา กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ขอให้ทางเทศบาลช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบางจุดท่ีหลอดไฟชํารุด และเพ่ิม

ไฟสาธารณะเพ่ิมเติมในชุมชนท่ีหนาแน่นครับ 
/วรรณชาติ... 



-๑๗- 
 

วรรณชาติ  ยอดแก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตามท่ีท่านเสนอมาท้ังหมด 
(นายกเทศมนตรี) ไม่วาเรื่องถนน ไฟสาธารณะ ประปา  ท้ัง ๓ เรื่อง เป็นนโยบายเร่งด่วน ผมเข้าใจ

ปัญหาโดยเฉพาะถนนทุกสายตอนนี้การสัญจรไปมาไม่ค่อยจะสะดวก  แต่ตอนนี้
ร่างเทศบัญญัติยังไม่ได้รับอนุมัติ เราไม่สามารถดําเนินการนํางบประมาณมา
ดําเนินการได้ แต่ เราสามารถนําเ งินสะสม ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐  บาท            
มาดําเนินการได้ ขอให้ท่านไปสํารวจรายละเอียดของปัญหาถนนของแต่ละพ้ืนท่ี 
แล้วมาเสนอเพ่ือจะได้ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจะได้นํา
ปัญหามาประชุมจ่ายขาดเงินสะสม ต่อไป  

 

วิจักรพันธ์  โอมาก ท่านประธานสภา กระผมนายวิจักรพันธ์  โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมต้องการให้ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ีหนึ่ง วันท่ี ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผมขอ 

ทราบงบประมาณยอดเงินสะสม งบฉุกเฉิน งบกลาง มียอดเงินเท่าไหร่ท่ีจะมา
ดําเนินการก่อน  
 

จิราวุธ  กรเพชร   ท่านประธานสภา ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบัญญัติเราใช้ปีต่อปี เราไม่ได้ทํา
(ปลัดเทศบาล)   ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

ตอนนี้ เราสามารถเบิกหมวดค่าตอบแทนประจําได้เท่านั้น  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณเดิมไปพลางก่อน งบกลาง งบฉุกเฉิน   ไม่สามารถเบิกได้ เราสามารถ
ใช้ได้เฉพาะเงินสะสม   ได้เท่านั้นตามหลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ตามท่ีท่านนายก เรียนชี้แจงตอนนี้เราสามารถนํางบเงินสะสม มาจ่ายขาดได้เพียง
(ประธานสภาฯ)    อย่างเดียวมีอยู่ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนงบกลาง งบฉุกเฉิน ต้องรอร่างเทศ 

บัญญัติได้รับการอนุมัติก่อน ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปสํารวจถนน
ทุกสายท่ีจะซ่อมแซมมาเสนอในท่ีประชุมเพ่ือจะได้ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพ่ือ
ประชาชนจะได้ใช้เส้นทางการสัญจรไปมาสะดวก 
  

ท่ีประชุม   รับทราบตามเสนอ 
 

จิราวุธ  กรเพชร ท่านประธานสภา ตามระเบียบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ในระดับ 
(ปลัดเทศบาล) ท้องถ่ิน ต้องมีตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด จํานวน ๒ ท่านเข้า

เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเกาะทวด ขอให้ท่ีประชุม
เสนอชื่อตัวแทนท่ีจะเป็นคณะกรรมการ 

 

วิทยา เถาว์ราม ท่านประธานสภา กระผมนายวิทยา  เถาว์ราม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผมขอเสนอ นายสุรินทร์ ปานสังข์ และ นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว ซ่ึงเคยดํารง

ตําแหน่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเกาะทวดมาก่อน เป็น 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเกาะทวด ครับ 
 

/สุรินทร์... 



                               -๑๘- 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

เม่ือไม่มี สรุปว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ประกอบด้วย นายสุรินทร์  ปานสังข์ และ นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว 
 

มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทร์ เห็นชอบให้นายสุรินทร์ปานสังข์ และ นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว 
เป็นตัวแทนสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลเกาะทวด 

 

สุรินทร์  ปานสังข์ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอบคุณสมาชิกทุกท่านและขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
    เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 

   จิราวุธ  กรเพชร       สุรินทร์  ปานสังข์ 
(นายจิราวุธ  กรเพชร)             (นายสุรินทร์  ปานสังข์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

ชูศักด์ิ  ปานดํา               ปทุมรัตน์  บัวแก้ว 
(นายชูศักด์ิ  ปานดํา)       (นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว) 

       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑                       
 

วิทยา  เถาว์ราม        ละไม  แต้มเติม 
(นายวิทยา  เถาว์ราม)       ( นางสาวละไม  แต้มเติม) 

     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                      
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 
 

 
  
 


