
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558 
วันพุธ  ท่ี 26  เดือนสิงหาคม 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/าร4วมประชุม 
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)  บัดนี้ ตรวจสอบแล+ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครบองค�ประชุมแล+ว เม่ือ 

ครบองค�ประชุมแล+ว  เชิญท:านประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เปBดการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ ง ท่ี  2/25588  ประจําปC  พ.ศ.  ๒๕๕8 วันพุธ ท่ี                 
26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เชิญท:านประธานครับ 
 

สุรินทร5  ปานสังข5  เรียนท:านนายกเทศมนตรี และ ผู+บริหาร เ ม่ือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท:าน                       
(ประธานสภาเทศบาล)   พร+อมแล+ว ผมขอเปBดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
                                   ครั้งท่ี 2/2558 ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕8 เวลา 13.30  น. ณ บัดนี้ 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ/งท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม:มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัย สามัญ สมัยท่ี 3            
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 13 สิงหาคม  2558 

 

สุรินทร�  ปานสังข� ท:านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได+ส:งสําเนารายงานประชุม สภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล) ตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 13 สิงหาคม  2558  ให+

สมาชิกสภาเทศบาลทุกท:านทราบแล+วนั้น ขอให+สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ได+ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งนี้แล+วว:าถูกต+อง
หรือไม:  ไม:ทราบว:ามีสมาชิกท:านใดจะขอแก+ไขเพ่ิมเติม หรือไม: ถ+าไม:มีขอมติท่ี
ประชุม โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติ จํานวน ๑1  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง รับรองรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3    ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 13 สิงหาคม  2558 
- ไม4รับรอง ไม4มี 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ีอท่ีประชุมพิจารณา 
    ๓.๑ ญัตติพิจารณาให/ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด 

เรื่อง  งบประมาณร4ายจ4ายประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 (วาระท่ี ๒) 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ข+อกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย  
(ประธานสภาเทศบาล) ว:าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก+ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. 2554  
 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน               
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว:าด+วยข+อบังคับการประชุมสภาท+องถ่ิน พ.ศ.2547 

และแก+ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554  
ข/อ  50  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได+พิจารณาแล+ว จะต+องเสนอร:าง

ข+อบัญญัตินั้นตามร:างเดิมและตามท่ีได+แก+ไขเพ่ิมเติม  พร+อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต:อประธานสภาท+องถ่ิน รายงานนั้นอย:างน+อยจะต+องระบุว:าได+มีหรือไม:มี
การแก+ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข+อใดบ+าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด+วยการแปรญัตตินั้นเปKนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร 
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด+วย และให+ประธานสภาท+องถ่ินส:งรายงานนั้นแก:
สมาชิกสภาท+องถ่ินไม:น+อยกว:ายี่สิบสี่ชั่วโมงก:อนวันประชุมพิจารณา เว+นแต:กรณีต+อง
พิจารณาเปKนการด:วน  

ให+คณะกรรมการแปรญัตติไปร:วมประชุมสภาท+องถ่ิน เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข+อสงสัย ต:าง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

 
 

/ข/อ 51... 
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  ข/อ 51 ในการพิจารณาร:างข+อบัญญัติวาระท่ีสอง   ให+ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข+อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก+ไขเท:านั้น   
เว+นแต:ท่ีประชุมสภาท+องถ่ินจะได+ลงมติเปKนอย:างอ่ืนฯ 

 

  ข/อ  52  การพิจารณาร:างข+อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม:มีการอภิปราย          
เว+นแต:ประชุมสภาท+องถ่ินจะได+ลงมติให+มีการอภิปราย ถ+ามีเหตุอันสมควรในการ 
พิจารณาวาระนี้ ให+ท่ีประชุมสภาท+องถ่ินลงมติว:าจะให+ตราเปKนข+อบัญญัติหรือไม: 
จึงขอชี้แจงระเบียบและข+อกฎหมายให+ท่ีประชุมสภาครับ 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ     
สุรินทร�  ปานสังข�  คณะกรรมการแปรญัตติร:างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ:าย ประจําปCงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)  พ.ศ. 2559   ได+ส:งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เม่ือวันท่ี               

20 สิงหาคม 2558  ให+ทราบแล+วในช:วงท่ีเปBดรับคําขอแปรญัตติต้ังแต:วันท่ี           
13  สิงหาคม 2558  เวลา 15.30 น. ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2558  เวลา 
13.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะทวด  ปรากฏว:า
เม่ือสิ้นระยะเวลาข+างต+น ไม:มีผู+ใดยื่นคําแปรญัตติแต:อย:างใด  คณะกรรมการจึงได+
ร:วมกันพิจารณารายละเอียดของร:างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปC
งบประมาณ  พ.ศ.2559   เห็นว:าข+อความในงบประมาณรายจ:าย รายการต:าง ๆ  มี
ความเหมาะสมแล+วเห็นควรให+คงไว+ตามร:างเดิมไว+ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอครับ 
ซ่ึงผมได+ส:งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให+ทราบแล+วตามหนังสือ สภา
เทศบาลตําบลเกาะทวด ท่ี นศ 56201/011  ลงวันท่ี 20 สิงหาคม  2558   

  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  เม่ือไม:มีผู+บริหาร หรือ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ท:านใดยื่นเสนอ             
( ประธานสภาเทศบาล)  คําขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเปKนเอกฉันท�เห็นชอบจํานวน  3  เสียง 

ให+คงร:างเทศบัญญัติ จึงขอมติท่ีประชุมในการให+ความเห็นชอบร:างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ:ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ในวาระท่ี ๒ โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑1  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ในวาระท่ี ๒  
-ไม4เห็นชอบ –ไม4มี- 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ก:อนพิจารณางบประมาณร:ายจ:ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 วาระท่ี ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)  ผมขอพักประชุม 15 นาที ประชุมต:อเวลา 14.00 น.   
 

 - เรื่องการพิจารณาร4างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเกาะทวด งบประมาณรายจ4าย
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  เรื่อง  งบประมาณร4ายจ4ายประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติให/ความเห็นชอบเพ่ือบังคับใช/ 

 
 

/สุรินทร5… 
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สุรินทร�  ปานสังข�  สําหรับในการประชุมพิจารณาวาระท่ี ๓  ตามระเบียบกําหนดไว+ว:าจะไม: มี      
(ประธานสภาเทศบาล)  อภิปรายใด  ๆ  ท้ังสิ้นเว+นแต:ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดจะให+มีการ 

อภิปรายถ+ามีเหตุอันสมควร ซ่ึงในวาระนี้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    
ลงมติว:าจะให+ตราเปKนเทศบัญญัติหรือไม:ผมขอมติท่ีประชุม เห็นว:าให+ตราเปKน     
เทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบให/ตราเปFนเทศบัญญัติ จํานวน  ๑1  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ไม4เห็นชอบ ไม4มี ในวาระท่ี ๓ 

 

สุรินทร�  ปานสังข�  เ ม่ือทีประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด มีมติให+ความเห็นชอบร:างเทศ        
(ประธานสภาเทศบาล)  บัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  ท้ัง ๓ วาระแล+วจะได+        

ส:งร:างเทศบัญญัติดังกล:าวไปยังนายอําเภอปากพนัง  เพ่ือส:งให+ผู+ว:าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พิจารณาให+ความเห็นชอบ ก:อนนายกเทศมนตรีจะลงนาม
ประกาศใช+เปKนเทศบัญญัติต:อไป 
 

3.2  ขอความเห็นชอบใช/ประโยชน5จากท่ีสาธารณะ ตามหนังสือสําคัญ สําหรับท่ี
หลวง  เลขท่ี นศ 1060 หมู4ท่ี 1 ตําบลเกาะทวด 
 

สุรินทร� ปานสังข�   ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดการใช+ประโยชน�จากท่ีสาธารณะ ตามหนังสือ 
(ประธานสภาเทศบาล)  สําคัญ สําหรับท่ีหลวง  เลขท่ี นศ 1060 หมู:ท่ี 1 ตําบลเกาะทวด ครับ 
จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) โครงการพัฒนา  อนุรักษ�และฟSTนฟูแหล:งน้ําโครงการขุดสระเก็บน้ําบ+านบางบูชา        

หมู:ท่ี  1  ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ความเปFนมา/สภาพปHญหา 
ด+วยเทศบาลตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประสบปUญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรและน้ําใช+ในการผลิตน้ําประปาหมู:บ+าน
อย:างรุนแรงในช:วงฤดูแล+งมาตลอดทุกปC  ฝนไม:ตกตามฤดูกาลทําให+ไม:สามารถทํา
การเพาะปลูกในตอนต+นฤดูได+  เปKนเหตุให+พ้ืนท่ีเพาะปลูกข+าว  ปาล�ม  และพืชผัก
การเกษตรอ่ืนๆ เสียหายเปKนจํานวนมาก  พร+อมด+วยในเทศบาลตําบลเกะทวดใช+น้ํา
ดิบตามคลองธรรมชาติผลิตน้ําประปาหมู:บ+าน ทําให+ไม:มีน้ําดิบผลิตน้ําประปาได+ทํา
ให+ราษฎรได+รับความเดือดร+อนเปKนอย:างมากอย:างต:อเนื่องมาหลายปCติดต:อกัน  จึงได+
พิจารณาจัดหาแหล:งน้ํา เพ่ือเปKนการแก+ไขปUญหาดังกล:าว  ผลการสํารวจเบ้ืองต+นมี
พ้ืนท่ีเหมาะสมสร+างโครงการพัฒนาแหล:งน้ํา  ประเภทโครงการขุดสระเก็บน้ํา  
จํานวน  1  แห:ง  ในพ้ืนท่ีตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
คือ  สระเก็บน้ําบ+านบางบูชา  หมู:ท่ี  1  ตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. วัตถุประสงค5ของโครงการ 
ข+อ 2.1 เพ่ือเก็บน้ําไว+ใช+ในการเกษตรในช:วงฤดูฝน  และฤดูแล+งสามารถ 
เก็บน้ําไว+ใช+สําหรับอุปโภคและบริโภค 

/ข/อ 2.2… 
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ข+อ 2.2 เพ่ือใช+น้ําในการผลิตน้ําประปาหมู:บ+านให+ได+ใช+ตลอดปC                                                                                                         
.ข+อ 2.3 เพ่ือปรับปรุงฟSTนฟูแหล:งน้ําให+เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและ
รักษาระบบนิเวศน� 

3. ท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ  
โครงการขุดสระเก็บน้ําบ+านบางบูชา  ต้ังอยู:ในแผนท่ี  1  :  50,000  

ระวาง  5025 IV 2018พิกัดท่ีต้ังโครงการ  620255  ตะวันออก  917681  
เหนือ  บ+านบางบูชา  หมู: ท่ี  1  ตําบลเกาะทวด  อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  สภาพท่ัวไปเปKนท่ีราบลุ:มเหมาะสําหรับทําการเกษตรและ                     
เหมาะสําหรับขุดสระเก็บน้ํา               

4. สภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยา 
     ช:วงฤดูฝนในพ้ืนท่ีจากเดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน  มกราคม                                               
              ช:วงฤดูแล+งในพ้ืนท่ีจากเดือน  กุมภาพันธ�  ถึงเดือน  พฤษภาคม                                           

5. การใช/ประโยชน5ท่ีดิน 
การใช+ประโยชน� ท่ี ดินในพ้ืนท่ีโครงการขุดสระเก็บน้ํ าบ+านบางบูชา             

เปKนพ้ืนท่ีทํานา  ท่ีราบลุ:มสามารถ  เก็บน้ําผลิตน้ําประปาและนําน้ําไปใช+ในการ
อุปโภคบริโภคในฤดูแล+ง  โดยการใช+พ้ืนท่ีในตําบล   จํานวน  51.38 ตาราง
กิโลเมตร หรือจํานวน  32,112  ไร:   และพ้ืนท่ีโดยรอบสระจะได+จัดเปKน
สวนสาธารณะให+ประชาชนใช+ประโยชน�ต:อไป   

6. ความต/องการใช/น้ํา 
ปริมาณความต+องการใช+น้ําบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  ได+แก:  ปริมาณน้ําเก็บไว+

ใช+เพ่ือการอุปโภค  จํานวน  1,657  ครัวเรือน  จํานวนประชากร  5,217  คน  
ความต+องการใช+น้ําต:อปCรวมประมาณ  187,812  ลบ.ม.  และปริมาณความ
ต+องการน้ําใช+เพ่ือการเพาะปลูก  ได+แก:  ปลูกข+าว  จํานวน  17,776  ไร:  ปลูก
ปาล�ม  จํานวน  5,808  ไร:  ปลูกผักท่ัวไป  จํานวน  2,258  ไร:  รวมพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกท้ังหมด  25,842  ไร:  โดยมีปริมาณความต+องการใช+น้ําต:อปCประมาณ  
30,000,000  ลบ.ม.                                                                                                                    

7. แนวทางการพัฒนาแหล4งน้ํา 
การทําโครงการขุดสระเก็บน้ําบ+านบางบูชา  เพ่ือเก็บกักน้ําไว+ในฤดูฝนจะ

เปKนการเพ่ิมน้ําต+นทุน      เพ่ือการเกษตร  อีกท้ังยังเปKนการเก็บน้ําไว+ใช+ในช:วงท่ีฤดู
แล+ง  และใช+เพ่ือเปKนแหล:งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา  เพ่ือให+ประชาชนได+มี
น้ําประปาใช+ตลอดปC  บริเวณท่ีจะขุดสระน้ํา บ+านบางบูชา  หมู:ท่ี 1  ตําบลเกาะทวด  
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการสํารวจในพ้ืนท่ีพบว:าเปKนสภาพท่ี
ราบลุ:ม  พ้ืนท่ีประมาณ  103  ไร:   

 
/8. การประมาณราคา... 
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8. การประมาณราคาโครงการเบ้ืองต/น 
ขุดสระเก็บน้ําขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  40  ไร:  (64,000  ตร.ม.)  พร+อมจัด

สนามพ้ืนท่ีบริเวณและส:วนประกอบอ่ืนๆ  ราคาเบ้ืองต+นประมาณ  30,000,000  บาท                                                                                       

9. ผลประโยชน5ของโครงการ 
-  แก+ไขปUญหาการขาดแคลนน้ําในการใช+น้ําดิบผลิตน้ําประปาให+กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลเกาะทวด  จํานวน  1,657  ครัวเรือน  จํานวนประชากร  
5,217  คน                                                                                                                 

-  เปKนแหล:งน้ําเพ่ือเสริมการเพาะปลูก/เกษตรกรรม พ้ืนท่ีประมาณ 25,542 ไร: 
ในตําบลเกาะทวดให+ใช+ได+ตลอดปC  

10. ผลกระทบของโครงการ 
โครงการนี้ไม:ส:งผลกระทบกับพ้ืนท่ีข+างเคียงแต:อย:างใด  และจะแก+ไขการ

ขาดแคลนน้ําใช+ในฤดูแล+งและเปKนแหล:งน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปาได+อย:างแน:นอน                                                                                                                   
ต:อจากนี้ผมขอเชิญท:านนายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

วรรณชาติ ยอดแก+ว  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด) กระผมได+ประสานกับกรมทรัพยากรนี้ เขต 8 เพ่ือรับการสนับสนุนโครงการดังกล:าว 

ข+างต+น ตามท่ีปลัดเทศบาลชี้แจง โดยจะให+กรมทรัพยากรน้ําเขต 8 เปKนผู+ออกแบบ
ซ่ึงน:าจะออกแบบเสร็จสิ้นภายในกลางเดือน กันยายน 2558 นี้ ในการเสนอ
โครงการจําเปKนต+องขอความเห็นชอบการใช+พ้ืนท่ีจากสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด
ก:อน และเม่ือสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดเห็นชอบแล+ว จะถามความเห็นของ
ประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับ 

สุรินทร� ปานสังข�   ไม:ทราบมีท:านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม:ครับ ถ+าไม:มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบจํานวน  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม4เห็นชอบไม4มี เห็นชอบ

ให/ใช/พ้ืนท่ีสาธารณะ หมู4ท่ี 1 ตําบลเกาะทวด เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ5
และฟOPนฟูแหล4งน้ําโครงการขุดสระเก็บน้ําบ/านบางบูชา 
                     

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบว:าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาเทศบาล) อีกหรือไม:  เชิญครับ 
วรรณชาติ  ยอดแก+ว  ด+วยเทศบาลตําบลเกาะทวด ได+ร:วมกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย 
(นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด) วลัยลักษณ� จะดําเนินโครงการฝ\กอบรมการเพาะเชื้อราไตรโคเดอร�มา เพ่ือแก+ไข 

ปUญหาโรคกุ+งแห+งในพริกและโรคเชื้อราในนาข+าว พร+อมท้ังถ:ายทอดเทคโนโลยีด+าน
การเกษตรแก:เกษตรกรในภาคปฏิบัติ มาบรรยายและสาธิตการเพาะเชื้อราไตรโค
เดอร�มา เพ่ือเกษตรกรได+ใช+เปKนแนวทางแก+ไขปUญหาการประกอบอาชีพต:อไป             
ผมจึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน เข+าร:วมโครงการดังกล:าว         
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม  2558  เวลา  10.30 น. – 14.30 น.                     
ณ  ห+องประชุมลีละศิธร โรงเรียนวัดเกาะจาก  

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบว:าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาเทศบาล) อีกหรือไม:  ถ+าไม:มีขอบคุณสมาชิกทุกท:านและขอปBดการประชุม ณ บัดนี้ 
   
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
    เลิกประชุมเวลา  15.15 น. 
 
 

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

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
        ผู+บันทึกรายงานการประชุม           ผู+ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

  ชูศักด์ิ  ปานดํา               ปทุมรัตน�  บัวแก+ว 
                (นายชูศักด์ิ  ปานดํา)            (นางปทุมรัตน�  บัวแก+ว) 
       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑        
                
                      วิทยา  เถาว�ราม         ละไม  แต+มเติม 

(นายวิทยา  เถาว�ราม)       ( นางสาวละไม  แต+มเติม) 
       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


