
              
 

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
เร่ือง   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  2/2556 
……………………………… 

ด้วยสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  สมัยวิสามัญ สมัยที่  2   
ครั้งที่  2/2556  ลงวันที่  21  มีนาคม  2556  เวลา  10.00  น.    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด และที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดดังกล่าวเป็นเอกฉันท์แล้ว     
ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1/2556 ลงวันที่ 10  เมษายน  2556  น้ัน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  ๒  การประชุม  ข้อ  ๓๓   วรรค  ๔   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔      สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2556  ลงวันที่  21  มีนาคม  2556   
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ    ณ   วันที่  17  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
     
                

    (นายสุรินทร์  ปานสังข์) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐น. 
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. นายสุรินทร ์   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 
๑๓. นายจิราวุธ  กรเพชร   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๒. นายอรุณ    อินทร์จันทร์  รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๓. นายเสวก  ส่งขาว   รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๔. นายวิรัช  แต้มเติม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๕. นายรัฐศักด์ิ  นาคา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท่าน
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา)  บัดน้ีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุมเมื่อ 

ครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เปิดการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖      เชิญท่านประธานครับ 

/สุรินทร์... 



สุรินทร์  ปานสังข์  เรียนท่านนายกเทศมนตรี และ ผู้บริหารทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา    
(ประธานสภาฯ)    เทศบาลตําบลเกาะทวดพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 

ตําบลเกาะทวด  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๒ ครั้ งที่  ๒ ประจําปี  พ .ศ.  ๒๕๕๖                       
วันที่  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บัดน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ การย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของสมาชิกสภาท้องถ่ิน/ผู้บริหาร
ท้องถ่ินต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 

 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาฯ)    
 

จิราวุธ  กรเพชร   เรี ยนประธานสภา ผู้บริหาร ทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา)  การย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหาร 

ท้องถ่ินต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช บัญชีค่าใช้จ่าย
การ เ ลือก ต้ั งที่ ผ่ านมาแบบฟอร์ มร ายงานค่ า ใ ช้ จ่ ายตาม ท่ี  กกต . จั งห วัด
นครศรีธรรมราช ได้ให้แล้วน้ัน การประชุมครั้งท่ีผ่านมาได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว
น้ัน ขอให้ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง และหมดเขต ภายในวันที่ ๒๗  มีนาคม 
๒๕๕๖ น้ี  ถ้าไม่ย่ืนจะผิดกฎหมายการเลือกต้ัง ให้ย่ืนได้ที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังนครศรีธรรมราช  ท้ังผู้ท่ีได้รับเลือกต้ัง และ ผู้ไม่ได้รับเลือกต้ังตรวจสอบ
แล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่าย จํานวน ๒ คน คือ นางสาวแก่นจันทร์  หวานหนู 
ผู้สมัครเขตเลือกต้ังท่ี ๒ และ นายเกียรติศักด์ิ  นกลาย  ผู้สมัครเขตเลือกต้ังที่ ๑  ผม
ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับผู้ท่ียังไม่ได้ย่ืนอีกคร้ังพร้อมกับหนังสือ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

๒ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได้ส่งสําเนารายงานประชุมสภา
(ประธานสภาฯ)   เทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม   

พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบแล้วน้ัน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งน้ี
แล้วว่าถูกต้องหรือไม่  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 
 

/มติที่ประชุม... 



 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์จํานวน ๑๒ เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

เกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเสนอเพ่ีอที่ประชุมพิจารณา 
    ๓.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด 

เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (วาระท่ี ๒,๓)     
 

สุรินทร์  ปานสังข์  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้แจ้งผลการประชุมในการ(ประธาน
สภาฯ)   พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวดเรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทราบ 

วิจักรพันธ์  โอมาก  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
(ประธานกรรมการแปรญัตติ) คณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได้มีมติรับหลักการร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๖  และได้มอบหมายให้
คณะกรรมการแปรญัตติ ดําเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด 
เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมกําหนดให้
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ผู้ประสงค์จะแปรญัตติหรือเพิ่มเติม
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด จะต้องย่ืนคําแปรญัตติ ระหว่างวันท่ี              
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะทวดปรากฎว่าเมื่อส้ินระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ข้างต้น ไม่มีผู้ใดประสงค์ย่ืนเสนอคําแปรญัตติแต่อย่างใด  ต่อมาเมื่อวันท่ี               
๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติโดยประธานกรรมการ
แปรญัตติได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
เกาะทวด เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้พิจารณา
โดยละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์โดยเห็นชอบให้คงร่างเดิมจํานวน ๓ เสียง ไม่
เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ไม่มี งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอ
รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  เพื่อดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  เมื่อไม่มี ผู้บริหาร หรือ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ท่านใดย่ืนเสนอ
(ประธานสภาฯ)   คําขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเทศบัญญัติ จึงขอมติท่ี 

ประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๒ ขอเชิญครับ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ จํานวน  ๑๒  เสียง  ในวาระท่ี ๒ 
/สุรินทร์.. 



 
สุรินทร์  ปานสังข์  ก่อนพิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไป ขอพักการประชุม ๑๕  นาที ประชุมต่อเวลา ๑๔.๐๐ น.  
(ประธานสภาฯ) ๓.๒ เร่ืองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เร่ือง  งบประมาณร่ายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระที่ ๓ ข้ันลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อบังคับใช้ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  สําหรับในการประชุมพิจารณาวาระท่ี ๓  ตามระเบียบกําหนดไว้ว่าจะไม่มี 
(ประธานสภาฯ)   อภิปรายใด ๆ ท้ังส้ินเว้นแต่ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดจะให้มีการ 

อภิป รายถ้า มี เหตุอันสมควร  ซึ ่ ง ในวาระ นี้ที ่ป ร ะชุมสภา เทศบาลตําบล
เกาะทวด ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ขอมติท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จํานวน  ๑๒  เสียง  ในวาระท่ี ๓ 
 

สุรินทร์  ปานสังข์  เมื่อทีประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศ 
(ประธานสภาฯ)   บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ท้ัง ๓  วาระ 

แล้ว จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไปยังนายอําเภอปากพนัง  เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนายกเทศมนตรีจะลงนามใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
สุรินทร์  ปานสังข์ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด 
(ประธานสภาฯ)   เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

พิเชษฐ์  ทองอนันต์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

(สมาชิกสภาเขต ๒) รถ JCB (รถตักหน้า ขุดหลัง)  ไม่ทราบว่าพร้อมใช้หรือไม่ครับ ถ้าพร้อมใช้อยากให้
ปรับเกล่ียขอบเหมืองนํ้าที่ไม่ได้ถมหินคลุก ชาวบ้านจะได้ใช้ขอบเหมืองได้สะดวก
ยิ่งข้ึนใน   

 

สุรินทร์  ปานสังข์  ผมได้ทําหนังสือขอใช้รถ JCB (รถตักหน้า ขุดหลัง)   แล้วเพื่อให้ปรับเกล่ีย 
(ประธานสภาฯ)   ขอบเหมืองดังที่ คุณพิเชษฐ์ ทองอนันต์  เสนอแล้ว  
 

เสวก  ส่งขาว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(รองนายกเทศมนตรี)  รถ JCB  (รถตักหน้า ขุดหลัง)   ตอนน้ีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ทํางานหนักไม่ได้  

เน่ืองจากต้องซ่อมแซมยอย  ผมได้ส่ังการให้ซ่อมแซมแล้ว ถ้าสภาพรถใช้ได้ตามปกติ
จะดําเนินการลงปรับเกล่ียขอบเหมืองสายต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ถมหินคลุกโดยด่วนท่ีสุด 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
/สุเมธ... 

 



สุเมธ  เสาะแสน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(สมาชิกสภาเขต ๒) ตอนน้ีผู้รับเหมาที่ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนท่ีดําเนินการอยู่ รถบรรทุกหิน ดําเนินการ  

๒ คัน  ผมอยากให้ผู้รับเหมาเพิ่มจํานวนรถบรรทุก 
 
สุรินทร์  ปานสังข์ ขอฝากให้ผู้บริหาร ดูแลเก่ียวกับผู้รับเหมาให้เพิ่มจํานวนรถบรรทุก 
(ประธานสภาฯ) 
 

จิราวุธ กรเพขร เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา) เรื่องไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องแต่ละพื้นที่ผมขอให้สมาชิก แจ้งให้เทศบาลทราบด้วยเพื่อจะได้ทํา

หนังสือประสานขอยืมรถกระเช้า ของเทศบาลตําบลบางจาก มาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะท่ีขัดข้อง และ จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซม 

 

สุรินทร์  ปานสังข์ ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ไปสํารวจว่าจุดใดท่ีต้อง 
(ประธานสภาฯ) ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และจะได้รวบรวมเพื่อจัด ซ้ืออุปกรณ์ และ

ประสานขอยืมรถกระเช้าของเทศบาลตําบลบางจาก 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 สุรินทร์  ปานสังข์ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใด 
(ประธานสภาฯ) เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอบคุณสมาชิกทุกท่านและขอปิดการประชุม ณ บัดน้ี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
    เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐ 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                      



 
 
 
 
 
 
 


