
 
 
 
 
    

เรื่อง   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด
ครั้งท่ี 1/2558 ลงวันท่ี  22  มกราคม
เทศบาลตําบลเกาะทวดได%มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดดังกล'าวเป(นเอกฉันท*แล%ว
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  
 

  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  
กระทรวงมหาดไทย ว'าด%วยข%อบังคับการประชุมสภาท%องถ่ิน พ
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล
1/2558  ลงวันท่ี  25  มิถุนายน  2558  
 

  จึงประกาศมาให%ทราบโดยท่ัวกัน

   ประกาศ    
 
 
     
            

      
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558 
……………………………… 

 
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    ได%ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   

มกราคม  2558  ณ ห%องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
เทศบาลตําบลเกาะทวดได%มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดดังกล'าวเป(นเอกฉันท*แล%ว

ครั้งท่ี  1/2558 ลงวันท่ี  25  มิถุนายน  2558  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในหมวด  ๒  การประชุม  ข%อ  ๓๓   วรรค  
กระทรวงมหาดไทย ว'าด%วยข%อบังคับการประชุมสภาท%องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก%ไขเพ่ิมเติมถึง 

ขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 
2558  รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมท่ีแนบท%ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให%ทราบโดยท่ัวกัน 
   

    ณ   วันท่ี     26  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

            
      (นายสุรินทร*  ปานสังข*) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  
ณ ห%องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด และท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลเกาะทวดได%มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดดังกล'าวเป(นเอกฉันท*แล%ว                 
 

วรรค  ๔   แห'งระเบียบ
แก%ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔                          

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมท่ีแนบท%ายประกาศนี้ 

  



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2558 

วันพฤหัสบดี ท่ี 22  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น. 
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

************************* 
ผู-มาประชุม 
1. นายสุรินทร*    ปานสังข*  ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด     
2. นายจํานงค*    คุระพูล  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด     
3. นายชูศักด์ิ    ปานดํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1  
4. นายสุวิทย*    ถนอมเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
5. นางปทุมรัตน*   บัวแก%ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
6. นายวิจักรพันธ* โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
7. นายณัฐพงศ*    บุญทองสังข* สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
8. นายสมเกียรติ  อักษรถึง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
9. นายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
10.นายวิทยา    เถาว*ราม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
11.นางสาวละไม   แต%มเติม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
12. นายพิเชษฐ*   ทองอนันต* สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
13. นายจิราวุธ  กรเพชร  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

ผู-เข-าร2วมประชุม 
1. นายวรรณชาติ   ยอดแก%ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
2. นายอรุณ    อินทร*จันทร* รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
3. นายเสวก  ส'งขาว  รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
4. นายรัฐศักด์ิ  นาคา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
5. นายวิรัช   แต%มเติม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
6. นายวรรณรัตน* มณีโชติ  รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน              
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล)  บัดนี้ได%ตรวจสอบแล%วสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครบองค*ประชุม 

เม่ือครบองค*ประชุมแล%ว  เชญิท'านประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เปLดการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2558 วันพฤหัสบดี  ท่ี 22 มกราคม  
2558 เชิญท'านประธานครับ 
 

สุรินทร*  ปานสังข*  เรียนท'านนายกเทศมนตรี และ ผู%บริหารทุกท'าน เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบล                       
(ประธานสภาฯ)    เกาะทวดทุกท'านพร%อมแล%วผมขอเปLดการประชุม สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

สมัยสามัญสมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2558 วันพฤหัสบดี  ท่ี 22 มกราคม  2558 เวลา 
13.30 น. ณ บัดนี้ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การสํารวจถนนท่ีชํารุดเสียหายในพ้ืนท่ีตําบลเกาะทวด 
สุรินทร*  ปานสังข*  ขอเชิญท'านวรรณชาติ ยอดแก%ว นายกเทศมนตรี ตําบลเกาะทวด ชี้แจง
(ประธานสภาเทศบาล)  รายละเอียด การสํารวจถนท่ีชํารุดเสียหายในพ้ืนท่ีตําบลเกาะทวด เชิญครับ 
 

วรรณชาติ ยอดแก%ว  เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน 
(นายกเทศมนตรี )  เรื่องการสํารวจถนนท่ีชํารุดเสียหายในพ้ืนท่ีตําบลเกาะทวด เนือ่งจากได%เกิดภัยพิบัติ 

ในพ้ืนท่ี มีฝนตกหนักทําให%ถนนหลายสายในพ้ืนท่ีได%รับความเสียหาย ประชาชน
เดือดร%อนในการใช%เส%นทางสัญจรไป-มา  และบรรทุกพืชผลทางการเกษตร 
กระผมได%สั่งการให%กองช'างลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจความเสียหายของถนนแต'ละสายว'า
สายใดบางต%องซ'อมแซมและใช%งบประมาณเท'าไร ซ่ึงจะพิจารณาใช%งบกลางใน
การซ'อมแซมเพ่ือแก%ไขปRญหาความเดือดร%อนของประชาชนโดยเร'งด'วนครับ  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

1.2 รายงานการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป= 2557 และ 2558 
สุรินทร*  ปานสังข*  ขอเชิญท'านปลัดเทศบาลชี้แจงรายงานการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปS  
(ประธานสภาเทศบาล)  2557 และ 2558  เชิญครับ 
 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) ตามท่ีเทศบาลตําบลเกาะทวดได%รับการแจ%งจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือสนับสนุน 

การบริหารจัดการขององค*การปกครองส'วนท%องถ่ินตามยุทธศาสตร*การพัฒนา
ประเทศ ปSงบประมาณ พ.ศ.2557  เทศบาลตําบลเกาะทวดจัดทําโครงการ
ก'อสร%างถนน คสล. สายบางวัดตะวันออก หมู'ท่ี 1 ตําบลเกาะทวด ได%ดําเนินสอบ
ราคาเสร็จสิ้นแล%วและตอนนี้ได%ออกหนังสือให%ผู%รับจ%างมาทําสัญญาแล%วครับ ส'วน
ท่ีได%รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปSงบประมาณ  พ.ศ.2558 จํานวน 2 
โครงการ คือ โครงการก'อสร%างระบบประปาหมู'บ%านแบบผิวดินขนาดกลาง บ%าน
ค%อ หมู'ท่ี 4 ตามแบบแปลนมาตรฐานการประปานครหลวง  ตอนนี้ได%ทําสัญญา
จ%างแล%วอยู'ระหว'างการดําเนินการ ส'วนโครงการก'อสร%างศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก ได%
ประมูลจ%างระบบอิเล็กทรอนิกส* ครั้งท่ี 1 ไปแล%ว ปรากฏว'าไม'มีผู%มาซ้ือเอกสาร  
น'าจะเกิดจากราคากลางท่ีต้ังไว%ตํ่าเกินไป เพราะเป(นราคาท่ีคิดไว%หลายปSแล%ว ซ่ึง
ทางเทศบาลจะประมูลจ%างด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส*อีกครั้งหนึ่ง ได%ผลอย'างไรจะ
นํามารายงานให%สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทราบในครั้งต'อไปครับ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2    
                       ครั้งท่ี   1 / 2557 วันท่ี 26  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  
 

สุรินทร*  ปานสังข*  ท'านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได%ส'งสําเนารายงานประชุมสภา      
(ประธานสภาเทศบาล)  เทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2557  

/ วันท่ี 26.... 
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วันท่ี 26  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ให%สมาชิกสภาเทศบาลทุกท'านทราบแล%ว
นั้น ขอให%สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได%ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งนี้แล%วว'าถูกต%องหรือไม'  ไม'ทราบว'ามีสมาชิกท'าน
ใดจะขอแก%ไขเพ่ิมเติม หรือไม'  ถ%าไม'มีขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม    มติท่ีประชุมมีมติเป@นเอกฉันทAจํานวน ๑1 เสียง  งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
รับรองรายงานกาประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยวิสามัญ  สมัย
ท่ี 2  ครั้ ง ท่ี 1/๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม ๒๕๕๖7  
ไม2เห็นชอบ ไม2มี 

 

ระเบีบบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1  ขอความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป= พ.ศ. 2558 และกําหนด  
            สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป= พ.ศ.2559 
 

สุรินทร*  ปานสังข*   การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปS พ .ศ.2558  และ กําหนด
(ประธานสภาเทศบาล)  วันเริ่มประชุมสมัยแรก ประจําปS 2559 ขอเชิญท'านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

จิราวุธ  กรเพชร    เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) สําหรับการกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปS 2558  และ กําหนดสมัย 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปS พ.ศ.2559    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24  ในปSหนึ่งให%มี
การประชุมสมัยสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
ประจําปSให%สภาเทศบาลกําหนด และ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให%มีกําหนด
ไม'เกินสามสิบวัน แต'ถ%าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต%องได%รับอนุญาตจาก        
ผู%ว'าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด%วยข%อบังคับการ
ประชุมสภาท%องถ่ิน พ.ศ.2547 แก%ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554       
ข%อ 11 (2) สําหรับเทศบาล ให%สภาเทศบาลกําหนดว'าการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปS แต'ละสมัย ในปSนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต'ละสมัยในปSนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับให%
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปSสมัยแรกของปSถัดไปและมี
กําหนดก่ีวัน และ ข%อ 21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปS 
ระยะเวลาและวันเริ่มต%นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปSของแต'ละสมัยในปSนั้น 
วันเรีมสมัยประชุมสามัญประจําปSของปSถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปSสมัยแรกของปSถัดไป ให%ประธานสภาท%องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจําปSสมัยแรกของแต'ละปS  เม่ือสภาท%องถ่ินมีมติแล%วให%ประธานสภา
ท%องถ่ินทําเป(นประกาศขอสภาท%องถ่ิน พร%อมท้ังปLดประกาศไว%ในท่ีเปLดเผย ณ 
สํานักงานองค*กรปกครองส'วนท%องถ่ิน จึงเรียนให%ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เกาะทวดทราบครับ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

/สุรินทรA... 
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สุรินทร*  ปานสังข*  ตามท่ีท'านปลัดเทศบาลได%ชี้แจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข%อง กําหนดการ
(ประธานสภาเทศบาล)  ประชุมสมัยสามัญ ประจําปS  2558  กําหนดประชุมสี่สมัยและประชุม  

สามัญสมัยหนึ่ ง ๆ ให% กําหนดไม' เกินสามสิบวัน ขอให% ที่ประชุมเสนอว'า
ในปS  2558 แต'ละสมัยจะเริ่ม เ มื่อใดและมี กําหนดกี่วัน  แต' เนื่องจาก 
ที ่ป ร ะ ช ุม ไ ด % กํา หน ด ส มัย ป ร ะ ช ุม  ส มัย ส ามัญ  ส มัย แ ร ก  ไ ว % ใ น ว ัน ท่ี      
1 -30มกร าคม  2558  หนึ ่ ง สมัย แล%ว  จ ึง เ หลือ อีก ส ามสมัย  ขอ ให%
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอกําหนดประชุมสมัยสามัญท่ีเหลือต'อไปครับ  
 

วิทยา เถาว*ราม   เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปS 2558  ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี 1 - 30  มิถุนายน  2558 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี 1 - 30  สิงหาคม   2558 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่     เริ่มวันท่ี 1 - 30  ธันวาคม   2558 

สุรินทร*  ปานสังข*  ไม'ทราบสมาชิกท'านใดจะเสนอเป(นอย'างอ่ืนหรือไม' ถ%าไม'มีผมขอผู%รับรองด%วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  มีผู%รับรองถูกต%อง คือ นายสุเมธ  เสาะแสน และ นายพิเชษฐ*  ทองอนันต*   

ผมขอสรุปกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปS 2558 ตามท่ีสมาชิกเสนอ ดังนี้  
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  วันท่ี 1 - 30  มิถุนายน   2558 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  วันท่ี 1 - 30  สิงหาคม   2558 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่     วันท่ี 1 - 30  ธันวาคม   2558 

    ขอมติท่ีประชุมการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดสมัย 
สามัญ ประจําปS 2558  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติ จํานวน 11  เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  เห็นชอบกําหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ ประจําป=  2558  ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  วันท่ี 1 - 30  มิถุนายน  2558 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  วันท่ี 1 - 30  สิงหาคม  2558 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี     วันท่ี 1 - 30  ธันวาคม  2558 
ไม2เห็นชอบ –ไม2มี- 
 

สุรินทรA  ปานสังขA  กํา หนดส มัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปS พ.ศ.2559  ขอเชิญท่ี
(ประธานสภาเทศบาล)  ประชุมได%เสนอกําหนดวันประชุม ครับ 
 

ละไม  แต%มเติม   เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ดิฉันขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปS พ.ศ.2559 เริ่ม 

วันท่ี 1-30 มกราคม 2559 ค'ะ 
 สุรินทร*  ปานสังข*  ไม'ทราบสมาชิกท'านใดจะเสนอเป(นอย'างอ่ืนหรือไม' ถ%าไม'มีผมขอผู%รับรองด%วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  มีผู%รับรองถูกต%อง คือ นายชูศักด์ิ  ปานดํา  และ นายสุวิทย*   ถนอมเกิด      

ตามท่ีสมาชิกเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปS พ.ศ.
2559 เริ่มวันท่ี 1-30 มกราคม 2559 นั้น ผมขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติ จํานวน 11  เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  เห็นชอบกําหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปS พ.ศ.2559 เริ่มวันท่ี 1 - 30 มกราคม 2559  

 ไม2เห็นชอบ –ไม2มี- 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4    พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
 

สุรินทรA  ปานสังขA  ไม'ทราบว'าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท'านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน    
(ประธานสภาฯ)   ใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม' 
 

พิเชษฐ*  ทองอนันต*  เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ไม'ทราบว'าเราจะซ'อมแซมถนนสายไหนบ%างผมคิดเราควรซ'อมแซมเฉพาะสาย 

หลัก เป(นหลุ'มเป(นบ'อมาก ๆ ส'วนสายคันเหมืองค'อยซ'อมก็ได%เพราะถนนยัง       
อุ'มน้ําอยู'ครับ 

 

วรรณชาติ  ยอดแก%ว  เรียนท'านประธานสภาเทศบาล ผู%บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท'าน
(นายกเทศมนตรี)   ผมได%สั่งการให%กองช'างตรวจสอบหมดท้ังตําบลแล%ว รอรายงานจากกองช'างดูว'า    

สายไหนยังเป(นหลุ'ม เป(นบ'อมากนั้น นอกเหนือจากกองช'างสํารวจผมจะพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงขอทางสมาชิกสภาเทศบาล ได%ประสานกับทางกองช'างในการ
สํารวจถนนด%วยครับ และยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คือ ภัยแล%งผมคิดว'าปSนี้น'าจะแล%งหนัก
กว'าปSท่ีแล%ว ซ่ึงเราควรมีแนวทางในการวางแผนรับมือ ช'วยกันประชาสัมพันธ*ให%
ชาวบ%านช'วยกันปLดคลองค%อไว%ก'อนเพ่ือกักเก็บน้ําไว%ขณะท่ียังมีน้ําอยู'และผมได%
ประสานกับชลประทาน คือ ขอเครื่องจักรสูบน้ํา ควรขอก'อน  วันท่ี 14 
กุมภาพันธ* 2558  จะได%รับการสนับสนุนท้ังเครื่องและน้ํามันเชื้อเพลิงด%วยครับ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

สุรินทรA  ปานสังขA  ไม'ทราบว'าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท'านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน    
(ประธานสภาฯ)ใด  เพ่ิมเติมอีกหรือไม'  ถ%าไม'มีขอบคุณสมาชิกทุกท'านและขอปLดการ 

ประชุม  ณ  บัดนี้  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

    เลิกประชุมเวลา  14.50 น. 
 
 
 

 
  จิราวุธ  กรเพชร       สุรินทร*  ปานสังข* 
(นายจิราวุธ  กรเพชร)             (นายสุรินทร*  ปานสังข*) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
    ผู%บันทึกรายงานการประชุม           ผู%ตรวจรายงานการประชุม 
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