
1 
 

 

-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
วันอังคาร ที่ 18 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทอง (ชั้น  2) 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1.  นายน้อย หารอาวุธ ตําแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง   
2.  นายสวัสดิ์   บุตะเขียว ตําแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง   
3.    นายสมควร มาลากอง ตําแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง 
4.  นายสนอง สนธิสมพันธ์ ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต 1  
5.  นายสุวรรณ์ ศรีสุภาพ ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต  1 
6.  นายเอี่ยม บุตรสาลี            ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต  1 
7.   นายสาโรจน์ หล่าเพชร ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต  2 
8.  นางนวนระออง แสวงรัตน์ ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต  2 
9.   นายสุวิทย์ วานนท์  ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต  2 
10.   นายเอลวิส รัตนประทุม ตําแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง เขต  2 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่ม ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ตําแหน่ง    นายกเทศมนตร ี
2.นายวิทยา         หล่าเพชร ตําแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี  
3.นางศิริพรรณ     บุตะเขียว       ตําแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี 
4.นางหนูพาด   แก่นสุข ตําแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมาตรี 
5. นายน้อย   พลเดช  ตําแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    
6. นายสุพจน์    ศิลาบุญ ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองช่าง  
7. พ.จ.อ.เอก   ภูมิพัฒนโชติ    ตําแหน่ง    หัวหน้าสํานักปลัด 
8.พ.จ.อ.ปัญญา    สุจริต  ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9.นางวิรากานต์    กู่ชัยภูมิ          ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
10. นายนพดล      จานชมภู        ตําแหน่ง   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่ม ี
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เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว             เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมรับ  
(รองประธานสภา)                ฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2563  
                                       ขณะนี้ได้เวลาตามที่ทางสภากําหนดแล้ว ก่อนที่เราจะเปิดการประชุม 

                              เราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน ขอ                                     
                                       เชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

                                           
นายน้อย    หารอาวุธ          ครับที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมครับ สวัสดีทางท่านบริหาร 
(ประธานสภาฯ)                    ทุกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็น 
                                        วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
                                         ประจําปี 2563 เปิดประชุมเพื่อร่างเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564   
 
ระเบียบวาระท่ี 1                   เรื่องแจ้งให้ทราบ   
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว   

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจําปี 2563 ท่านเลขาได้นําเอกสารสําเนารายงานการ
ประชุมส่งให้กับทางสภาเทศบาลตําบลธาตุทองอ่านทุก ๆคน ซึ่งการประชุม
ครั้งแรกทางสมาชิกสภาก็ได้พิจารณางบประมาณร่างเทศบัญญัติแล้ว ก็ให้
สมาชิกสภาทุกคนได้อ่านดูว่าสําเนารายงานการประชุม มีข้อความใด ที ่
จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะแก้ไขข้อมูลการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ถ้าไม่มีคนขอมติรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบในรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2563 ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ สรุปว่าเห็นชอบทุกท่านนะครับ 
 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม  

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    
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ระเบียบวาระท่ี 3                   เรื่องเพื่อพิจารณา  
                                         3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี  

2564 สภาของเราก็ได้พิจารณาญัตติ ซึ่งสภาของเราก็ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้กําหนดวันยื่นคําแปร
ญัตติกําหนดเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม เวลา 16.30 น. เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลธาตุทองได้ยื่นคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 เชิญท่านสนองครับ   
 

นายสนอง  สนธิสมพันธ์           เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมได้ฟังท่านประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ 
(ส.ท เขต 1)                          เบื้องต้น ตามท่ีเทศบาลตําบลธาตุทองได้ยื่นญัตติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจําปี 2564 ที่ผ่านมา ในขั้นรับหลักการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ ซึ่งผมเองทางคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ ที่ประชุม 2 วัน ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ผลปรากฎว่าทั้ง 
2 วัน ไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นคําแปรญัตติ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ที่ประชุม
คณะกรรมการแปรได้ประชุมเพ่ือหารือในขั้นแปรญัตติ ผลปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกท่านใดมายื่นคําแปร ในที่ประชุมจะขอยืนหยัดร่างเดิมทุกประการ 
เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการ ได้ทําหนังสือถึงประธานในวันที่ 17 
สิงหาคม 25563 เพ่ือเรียนท่านนายกต่อไป 

 
นายน้อย  หารอาวุธ           ขอขอบคุณทางท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ชี้แจงเกี่ยวกับการ 
(ประธานสภาฯ)                      ยื่นคําแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลธาตุทองของเรา ท่าน   
                                          ประธานชี้แจงว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นคําแปร ทางท่านประธานยังยืน  
                                          หยัดร่างเดิม ไม่มีท่านใดยื่นคําแปร มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายอีกไหมครับ  
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           ขออนุญาตท่านประธาน ในเมื่อไม่มีท่านใดแปรญัตติ เป็นอันว่าจบการ 
(ส.ท เขต 1)                          ประชุม ท่านประธานเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 เลยครับ ท่านประธานครับจะไม่มี  
                                          คําอภิปรายใด ๆทั้งสิ้นครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ           เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคําแปรก็ถือว่ายืนหยัดร่างเดิม 
(ประธานสภาฯ)                      ขั้นตอนต่อไปเป็น กระผมจะขอมติเลยนะครับ 
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณารับร่างเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี2564(ขั้นแปรญัตติ) ยืนตามร่างเดิม 

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    

  
 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 ขั้นลงมติ
ก็ถือว่าสภาของเราก็ได้พิจารณามาถึงขั้นแปรญัตติแล้ว ขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้น
ลงมติ สภาของเราพิจารณาเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงมติคครับ ก็
จะขอมติจากสภาของเราเพ่ือให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติประจําปี
งบประมาณ 2564 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

                                          
นายน้อย  หารอาวุธ           กระผมจะขอมตินะครับ 
(ประธานสภาฯ)                      
 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณารับร่างเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (ขั้นลงมติ) 

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    

 
     3.3 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                          ประจําปี 2563 เป็นของกองคลัง เชิญท่านนายกครับ  
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธาน ตามข้อกฎหมายข้อที่ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(นายกฯ)                              งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 

ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจของ
สภาท้องถิ่น ที่กองคลังได้เสนอมาเนื่องด้วยบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงไม่สามารถจะซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 1 
เครื่องไม่ได้ จํานวน 22,000 บาท ซึ่งมีข้อความเดิมและข้อความใหม่ 
รายละเอียดค่อนข้างเยอะเนื่องด้วยบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป  
จึงเสนอสภาพิจารณาต่อไป โดยงบประมาณจะเท่าเดิมรายละเอียดดังนี้ครับ  
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  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าว  ตามแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รายจ่ายจัดซื้อเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 เป็นเงิน   22,000.- บาท   เนื่องจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด มาตรฐานครุภัณฑ์จึงท าให้ไม่สามารถจัดซื้อเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง    ได้จึง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563    รายละเอียดดังนี้ 
                       
           แผนงาน                            บริหารงานทั่วไป  
           งาน                                  บริหารงานคลัง                   
           งบ                                    ลงทุน                      
           หมวด                                ค่าครุภัณฑ์           
           ประเภท                             ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
           รายการ                              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน   1   เครื่อง                   
           งบประมาณอนุมัติ                  22,000.-  บาท 
 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวณผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา  
22,000 บาท  
 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
ราคา 22,000 .-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก    ( 4 core ) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
  จ านวน 1 หนว่ย  
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)   มีหน่วยความจ า
ระบบ Cache Memory   รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1 
เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 
 2 GB หรือ 2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

 -เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000.-  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
-หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU )  มี
หน่วยวความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ ( Level )  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้ยกว่า  2  
GB  หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB  
-มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย  
-มีช่องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Network   
interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์อยู่ใน
แผนพัฒนาห้าปี 
( พ.ศ. 2561-2565 ) หน้า  92 ข้อ  1 
 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( NETWORK 
lnterface) แบบ 10/100/1000 Base –T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาท์ 
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย 

 
นายน้อย  หารอาวุธ           เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคําแปรก็ถือว่ายืนหยัดร่างเดิม 
(ประธานสภาฯ)                      ท่านนายกชี้แจงอ่านรายละเอียดเยอะมาก มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายอีก  

 ไหมครับ เกี่ยวกับคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเท่าเดิม อยากให้ท่านสมาชิกอภิปราย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดก็จะเยอะหน่อย ถ้าไม่มีผมก็
ขอมติเห็นชอบการจัดซื้อคอมพิวเตอร์งบประมาณ 22,000 บาท สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในราคา 22,000 บาทสมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
สรุปเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของกองคลัง  
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

    ค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์(กองคลัง) 

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    

 
ระเบียบวาระท่ี 4                   เรื่องอ่ืนๆ  เชิญท่านนายกครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการก็ขอขอบคุณท่านประธาน และสมาชิก   
 (นายกฯ)                             สภาทุกท่าน สําหรับการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ 2564 ในครั้ง 

นี้ ซึ่งถือว่าทางสภาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบทางฝ่ายบริหารก็
ขอขอบคุณทางสภาในการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหาร
เอง เมื่อทางสภาเห็นชอบ ทางราชการเสนอทางอําเภอเพ่ือให้ผู้ว่าเซ็นอนุมัติ
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอํานาจต้องรอผู้ว่าจะมอบหมายให้นายอําเภอเป็นคนเซ็นเทศ
บัญญัติของเรา ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารเอง เมื่อมีงบประมาณใหม่
เราก็จะทําหน้าที่ตามเทศบัญญัติที่เราตั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในตําบลธาตุทองของเราโดยให้สภาช่วยในการตรวจสอบ
งบประมาณ เพ่ือช่วยดูแลช่วยแนะนําทางฝ่ายบริหารในการใช้งบประมาณ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องเราในทุกโครงการ ถือว่าท่านเป็นส่วน
หนึ่งของเทศบาล อยากให้ทุกฝ่ายมองว่าเทศบาลเป็นบ้านของเรา หลังจาก
ประชุมสภาก็ไม่ใช่ว่าหายไปเลย ให้เข้ามานั่งเล่นมาคุยกัน หลังจากนี้เราจะ
จ่ายขาดเป้าหมายของผมอย่างน้อย 10 ล้าน ก็ให้สภาช่วยดูโครงการที่มี
ความเร่งด่วน เสนอเข้ามาอีก หลังจากท่ีท่านเสนอเข้ามาแล้วแต่ละหมู่บ้าน
อย่างเขต 1 ช่วยดูบ้านห้วยหอยหน่อยว่ามีตรงไหนถนนหนทางบกพร่อง
สําหรับเส้นเล็ก ๆ ส่วนเส้นใหญ่ๆก็มีเส้นโรงเรียนคุรุราษฎร์ที่เห็นกันอยู่ มัน
มีเรื่องกันอยู่ว่าเป็นเขตของใคร เราก็ยอมรับว่าเป็นเขตของเรา เส้นตรงสาม
แยกแต่ยังไม่ดีซ่อมหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ดี แต่เรากล็าดยางเพ่ิมเติมแล้ว ก็
ฝากทาง ส.ท.ช่วยดู ซอยเล็ก ๆว่าตรงไหนที่ลําบากเวลาหน้าฝน เมื่อวานก็
เห็นในเฟสบุคของหมู่ 9 หลังวัดป่าที่เขียงหมู และมีน้ําท่วมที่ หมู่ 1 
เนื่องจากบ้านข้างกัน ไปกั้นไม่ให้มีน้ําไหลเราก็ต้องไปไกล่เกลี่ย ฝากทาง
สมาชิกช่วยดู ส่วนร่างเทศบัญญัติก็ขอบคุณ ทุกโครงการเราจะทําให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตําบลของเราได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเป้าหมายปีนี้ของ
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ฝ่ายบริหารอีกอย่างคือเรื่องไฟแสงสว่างตามถนนหลัก ผมอาจจะจ่ายขาด 
โซล่าเซลล์ สมมติุว่าบ้านธาตุจะติดเสาเว้นเสาโซล่าเซลล์ตอนนี้มันถูก
ต้องการให้สว่างจากบ้านหนองคันมาบ้านธาตุ จากบ้านหนองคันไปบ้าน
หนองกุงใหม ่จากบ้านหนองคันไปบ้านฝาย ให้สว่างเหมือนเป็นบ้าน
เดียวกันเลย ไม่มีจุดไหนที่มืดอันตราย เมื่อวานผมได้ดูข่าวรถชนกันที่ปราจีน
เพราะมันมืด ตาย 2 คน เรามีงบอยู่น่าจะทําได้ เพราะโซล่าเซลล์มันถูก ซื้อ
หลอดไฟมาติดตามเสาไฟฟ้า เรื่องต่อไปขอนําเรียนเรื่องสวัสดิการงานศพ
เมื่อเราประชุมกันตอนปี 56 ว่าหากเกินระเบียบฌาปนกิจของเทศบาลเรา
สํานักปลัดน่าจะเขียนไว้ผู้บริหารส.ท.ถ้ามีผู้เสียชีวิตจะจ่ายคนละ 500 บาท
สามีภรรยาที่เป็นของผู้บริหารส.ท.จ่าย 500 บาท พ่อแม่บุตรจ่าย 200 บาท
ที่เราต้องช่วยกัน สําหรับข้าราชการถ้ามีข้าราชการเสียชีวิตผู้บริหาร ส.ท.
จ่ายคนละ 200 บาท สามีภรรยา 200 บาท พ่อแม่บุตร 200 บาท พนักงาน
ลูกจ้างหากมีการเสียชีวิต ผู้บริหาร ส.ท.ชว่ยคนละ 100 บาท สามีภรรยา 
100 บาท พ่อแม่บุตร 100 บาท เกินกว่านั้นก็ไม่เป็นไร แต่ห้ามน้อยกว่า
หากมีข่าวว่าใครเสียชีวิตอยากให้ทางสภาช่วยมอบหมายว่าใครเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมให้ทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็จะไปมอบ 
บางครั้งเราไม่ได้เข้ามา งานศพก็ไปแล้ว ใครจะสํารองหรือยังไงช่วยแจ้งอีก
ครั้งนึง หลังจากประชุมสภาก็อยากให้สมาชิกเข้ามาพบปะกับทางฝ่าย
บริหารอาทิตย์ละครั้ง 
 

นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
  (ประธานสภาฯ)                                         
                                          
นายสาโรจน์  หล่าเพชร            เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมมีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมา อยากให้                                
(ส.ท.เขต 2)                          ทางเทศบาลของเราได้ช่วย คือที่ดอนปู่ตาหรือหลังศูนย์เด็กเล็กว่ามีวัยรุ่น 

ชุมนุมกันมากกลัวจะเกิดอันตราย อยากให้ติดไฟแสงสว่างแต่ที่สําคัญคือยัง
ไม่มีเสาไฟ เป็นไฟโซล่าเซลล์ก็ได้ อีกเรื่องคือถนนรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ถนน
ทรุดแต่ถ้ายังไม่ซ่อมแซมผมอยากขอหินคลุกไปลง สัก 1 คิว เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนครับ  
 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานผมขอนําเรียนว่างบซ่อมแซมที่ผมนําเรียนครั้งก่อน 
 (นายกฯ)                             งบเรามีเหลือที่พอซ่อมแซมแสนสองแสนที่เป็นการซ่อมแซมด่วนจริง ๆ 
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ซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ หินคลุกคิว 2 คิวให้จัดการซ่อมแซมเลย ในส่วน
เรื่องวัยรุ่นเราแก้ไม่ถูกทาง ถ้าเราเอาไฟไปติดเขาก็ไปชุมนุมที่อ่ืน แต่ว่าไฟก็
จะติดให้ครับ เรื่องชุมนุมเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองครับ  

 
นายน้อย  หารอาวุธ            เรื่องวัยรุ่นเป็นของฝ่ายปกครอง เรื่องหินคลุก ถ้า 1 คิวให้ ส.ท.จ่าย ถ้า 2   
  (ประธานสภาฯ)                    คิวมาเบิกท่ีนายก เชิญท่านสนองครับนายสนองครับ 
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           เรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายก ตามที่ท่านขอร้องให้ทางสมาชิกได้เข้า 
(ส.ท เขต 1)                          มาเทศบาล บางครั้งก็ไม่ได้เข้าแต่ก็อยู่ในพ้ืนที่ ถึงแม้บทบาทหน้าที่ไม่มาก 

นัก วันนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมี 3 เรื่อง หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านฝากมาขอ
หลอดไฟแสงสว่าง 2 จุด หมู่ที่ 4 ท่านผู้ใหญ่บ้านฝากมาตามที่ท่านนายกได้
คุยกันว่าจะทําป้ายเข้าหมู่บ้านวันไหนจะได้ครับ หมู่ 11 ผู้ใหญ่บ้านฝากมา
ว่าคลองตาน้ําห้วยนาในเวลาน้ํามาน้ําจะไหลไปเลยน้ําไม่เข้าท่อจะทําคันน้ํา
เพ่ือบังคับน้ําลงท่อ ใช้งบประมาณไม่มาก โดยเทพ้ืนสูงจากตาน้ําล้น อยาก
ให้ท่านนายกได้พิจารณาด้วย  
 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานผมขอนําเรียนว่างบซ่อมแซมที่ผมนําเรียนครั้งก่อน 
 (นายกฯ)                             ในส่วนของปลัดมีเรื่องแจ้งให้ทางสภาทราบ ในส่วนของป้ายบ้านฝายเรา 

ต้องไปขออนุญาตทางหลวงก่อน เราขอให้ทางหลวงทําให้ก่อน ถ้าเขามีงบ
ถึงจะทําได้ ตอนนี้เราทําหนังสือขอไปทางหลวงก่อนเพราะเป็นเขตของทาง
หลวงแม้แต่ป้ายเทศบาลเราก็ไม่มีเราก็แจ้งไป ในส่วนของหมู่ 5 หมู่ 11 
เดี๋ยวให้ทางกองช่างออกไปดู  

 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ           เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คณะกรรมการ 
(หัวหน้าส านักปลัด                  ตรวจประสิทธิภาพประสิทธิผลมาประเมินเทศบาลตําบลธาตุทอง 
รักษาราชการแทนปลัดฯ)          ของพวกเรา ประจําปี 2562 เพื่อรู้จุดเด่นของเราจํานวนทั้งหมด 5 ด้าน 

ด้านแรกด้านการบริหารจัดการองค์กรเราได้ 94.54% ด้านที่ 2 ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภาเราได้ 98.09% ด้านที่ 3 ด้านการบริหาร
การเงินการคลังได้ 87.40 % ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานสาธารณะได้ 
92.40% ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาลการบริหารงานเทศบาลตําบลธาตุทอง
ได้ 92.72 % รวมคะแนนทั้งหมดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นประวัติ
กาลที่เทศบาลธาตุทองของเราได้สูงสุดคือ 93.03 คะแนน ทั้งนี้ขอขอบคุณ
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ทางสภา ทางผู้บริหารที่ให้โอกาสได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยในปี 2563 ในส่วน
ของผมจะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด คงจะเป็นลําดับที่ 1 
ของจังหวัด ตามที่คณะกรรมการเขาแนะนํามาครับ  
 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภาขอให้ทางผอ. กองสาธารณสุขช่วยชี้แจงหน่อยว่าเรา 
 (นายกฯ)                             ได้งบจากสป.ง.มาเท่าไหร่ กิจกรรมคืออะไรครับ  
 
(นายปัญญา สุจริต)                 เรียนท่านประธานขอชี้แจงเรื่องศูนย์การเรียนรู้เรื่องของโรคติดต่อชุมชน
(ผอ.กองสาธาฯ)                      ซ่ึงทางผู้บริหารเองมีนโยบายที่จะมีงบประมาณมาคอยสนับสนุนเกี่ยวกับ  

 เรื่องของโรคติดต่อซึ่งทุนนี้เป็นทุนของสส.ส.ที่สนับสนุนมาซึ่งทําข้อเสนอไป
เสนอที่เมืองทองธานีมา สรุปก็คือผ่าน ได้งบประมาณเกือบ 2 ล้าน ที่จะใช้
มาดําเนินการจะเป็นสัญญา 1 ปี 8 เดือน จะมีไทม์ไลน์ของการใช้เงินซึ่ง
หลักๆของตําบลเราจะมีเครือข่าย 4 เครือข่ายที่จะทําร่วมกันทําให้เป็น
ตําบลหรืออําเภอดูแลสุขภาพ เรื่องของโรคติดต่อจะมีรายละเอียดปลีกย่อย
ของการใช้เงิน เอาไว้ให้ผมศึกษารายละเอียดของการดําเนินงานก่อนที่แน่ ๆ 
ก็คือผ่านการอนุมัติ มีหนังสือมาแล้วให้ไปเปิดบัญชี ถ้าได้เงินมาแล้วก็ฝาก
ทางสภาเงินตรงนี้ไม่ใช่ให้ทําแค่กองสาธารณสุขฯมันจะเป็นภาพรวมของ
ตําบลเป็นผู้นําสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองทางสภาอสม.หรือรพ. 
สต.ทางโรงเรียนต้องมาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ตําบลของเราเป็นตําบล
ที่ปลอดจากโรคติดต่อทั้งโรคติดต่อทั่วไปและโรคติดต่อร้ายแรง อย่าง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา ผมว่าเงินที่เข้ามานี้จะสร้างประโยชน์สร้างสุขภาพ 
สร้างแหล่งเรียนรู้ ของตําบลธาตุทอง เป็นที่ขับเคลื่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้
ตําบลสุขภาพของอําเภอภูเขียว อาจจะได้ในระดับจังหวัดต่อไป  

 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ขอนําเรียนเพ่ิมเติมงบที่ได้ประมาณ 3 ล้านเราจะขับเคลื่อนเกี่ยวกับสุขภาพ 
 (นายกฯ)                             โดยเฉพาะเรื่องไข้เลือดออก หรือทุกเรื่องเก่ียวกับโรคติดต่อ เรื่องดูแล  

ผู้สูงอายุ เอามาเพ่ิมในงบสป.ส.ช.อีกครั้งหนึ่ง เรามีงบประมาณ 700,000 
บาทและส่วนนี้อีกประมาณ 3 ล้านก็จะมาช่วยกันในเรื่องผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียง จะได้ช่วยดูแลพ่ีน้องเทศบาลตําบลธาตุทองได้เพ่ิมข้ึน  

 
นายน้อย  หารอาวุธ            ดีใจด้วยนะครับที่ได้งบมาไม่น้อย ได้ 3 ล้านถือว่าได้มาพัฒนา   
  (ประธานสภาฯ)                    ตําบลของเราทุกด้านเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องการประเมินที่ปลัดได้ 
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                                          รายงานแล้วว่าได้อันดับ 1 ของจังหวัด แล้วมีอะไรให้ไหมครับ  
 
พ.จ.อ.เอก  ภูมิพัฒนโชติ           เรียนท่านประธานก็ขอทางสภาครับ 
(หัวหน้าส.ป.รักษาราชการแทนปลัดทต.) 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     หน้าที่หลักของทางราชการคือเป็นหน้าเป็นตาของตําบลของจังหวัด  
 (นายกฯ)                             ที่ได้ขึ้นอันดับต้นๆเป็นเกียรติของตําบลเรา 
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           ขออนุญาตท่านประธานผ่านถึงท่านนายก ถนนเส้นหลังวัดปฏิมานุการาม 
(ส.ท เขต 1)                          ชาวบ้านติดป้ายว่าถนนชํารุดไม่ทราบว่าเราทราบหรือเปล่าครับ เส้นสาย 
                                          ฝายหลวงลงมาทางกองทุนฝากด้วยนะครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ            แสดงว่าราษฎรใช้เยอะสภาพเดิมเป็นหินคลุกใช่ไหมครับ   
  (ประธานสภาฯ)                     
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           เรียนท่านประธาน เป็นคอนกรีตครับ 
(ส.ท เขต 1)                           
 
นายน้อย  หารอาวุธ           ขนาดบ้านเราฝนไม่ค่อยตกถนนยังชํารุด อย่างทางหมู่5 ช่างออกไปสํารวจ 
  (ประธานสภาฯ)                    ถนนหน้าโรงเรียนคุรุราษฎร์ เราจะทําไหมครับถ้าเราเคยทําเราก็ต้องทําให้ 
                                          ทางสมาชิกของเราสํารวจเส้นที่เราไม่ได้เห็นอย่างหมู่ 5 หมู่ 11 ไม่มีคนดูแล  
                                          ใหช้่วยกันดูแล เขต 1 ของเราด้วยครับ เชิญท่านสุวรรณครับ 
 
นายสุวรรณ ศรีสุภาพ                เรียนท่านประธาน ผมได้รับข่าวสารเขาไปแจ้งผม ที่บ้านฝายทางหนอง
(ส.ท.เขต 1)                           หญ้าปล้องออกจากเส้น 201 มีรถมอเตอร์ไซค์ล้มบ่อย ผมมาแจ้งข่าวกับ   
                                           ทางฝ่ายบริหาร ทางประมาณ 20 เมตร ผมดูแล้วหินคุกไม่เกิน 6 คิว ฝาก 
                                           ทางฝ่ายบริหารให้ไปซ่อมแซมให้ด้วยครับ เพราะทางเส้นนี้คนใช้เยอะครับ  
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม       เดี๋ยวให้ช่างถามท่านส.ท.ว่าตรงไหนครับ  
(นายกฯ)                                 
 
นายน้อย  หารอาวุธ           ถ้ามีถนนเส้นไหนอยากให้ซ่อมแซมอยากให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับ 
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  (ประธานสภาฯ)                    ส่งทางท่านผู้บริหาร ถ้ามีเวลาอยากให้ออกไปดูกับช่างครับ เป็นงบ 
                                          ซ่อมแซมถ้าคิว 2 คิวไม่เป็นไรถ้าเยอะก็ต้องเป็นงบซ่อมแซม ที่ท่านนายก  
                                           แจ้งทุกหมู่บ้านว่ามีงบซ่อมแซมอยู่ส่วนหมู่ 13 คงเป็นงบซ่อมแซมร่องน้ํา  
                                           น้ําไม่ไหล เชิญท่านเอ่ียมครับ 
 
นายเอี่ยม บุตรสาลี                  เรียนท่านประธาน ตามท่ีวัดป่าหนองหญ้าขาวให้ผมนําเรื่องเข้ามาสภาให้   
    (ส.ท.เขต1)                       ทางสภาเรารับรู้คือคณะกรรมการทางวัดอยากให้เรารับรู้กับเขา เขาขอ 

สร้างวัดเขาทําหนังสือมาให้นายกอยากให้เราได้รับรู้ ทางวัดเขาขอใช้สถานที่
สร้างวัดแต่เขาสร้างแล้วแต่ขอให้มันถูกต้องเฉยๆ อีกเรื่องคือถนนเพ่ือ
การเกษตรตอนแรกผมว่าจะเอาเข้าเทศบัญญัติ เป็นหินคลุกช่วงนั้นเราไป
ซ่อมแซมเราเอาดินไปใส่ฝนตกมารถวิ่งไม่ได้ ผมพาช่างไปดูแล้วว่าเงินเรา
น้อยก็เลยไม่เอาเข้าเทศบัญญัติแต่ผมขอก่อนคือตรงที่ป่ากล้วยแยกจาก
หนองคันหนองคร้อ ตรงนานางเทียบไปสุดตรงป่ากล้วย รถผมจะลงข้างทาง
มอเตอร์ไซค์ล้มหลายคันแล้วประมาณ 15 เมตร ที่เราซ่อมเที่ยวก่อน เราเอา
ดินไปลงขอหินคลุกสัก 1 รถ พอได้ถมดินไว้ ฝากไปถึงท่านนายกของบ
ซ่อมแซมครับ  
 

นายสาโรจน์  หล่าเพชร            เรียนท่านประธาน ถนนทางการเกษตรเป็นของเขต 1 ผมก็เทียว 
 (ส.ท.เขต 2)                         เส้นนี้บ่อยเห็นประชาชนแถวนั้นผมยังไม่กล้ามอง กลัวเขาว่าเป็นส.ท.ยังไง  
                                        ถ้ามีงบผมอยากของบให้ไปทําให้หน่อย ขอบคุณครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ           ถ้ามันหลายร้อยเมตรเราก็เอาเข้าเป็นจ่ายขาด ถ้ามันไม่มาก เราก็เอาเป็นงบ 
  (ประธานสภาฯ)                    ซ่อมแซม ทางท่านนายกบอกอยู่ ให้ไปคุยกับทางนาเขาให้รอหน่อย  
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธาน ท่าน ส.ท.ไปนาบ่อย ให้ไปบอกร้านที่อยู่ใกล้ๆคือ 
(นายกฯ)                              ร้านตาเหลิมเอาไปใส่ดูว่าประมาณก่ีคิว ใส่ตรงที่ชาวบ้านเดือดร้อน เรื่อง 

ของวัดเราแค่รับทราบได้อย่างเดียวเพราะไม่ใช่หน้าที่เรา อย่างทางวัดมาให้
ผมเซ็น ผมก็ยังเซ็นไม่ได้ ต้องนําเรียนว่ามันเป็นเรื่องของการศาสนา ต้อง
ผ่านเจ้าคณะตําบล ผมเลยบอกว่าต้องให้เจ้าคณะตําบลเซ็นมาก่อน มันไม่ใช่
อํานาจหน้าที่ของเราในการสร้างวัด เราไม่มีอํานาจในการอนุมัติอนุญาต  
 

 



13 
 

 

นายน้อย  หารอาวุธ           อย่างที่ท่านนายกพูด เราไม่มีสิทธิ์จะไปเห็นชอบด้วย ถ้าทางคณะตําบลเขา 
  (ประธานสภาฯ)                    เซ็นผ่านมา เราอาจจะเห็นด้วย ที่วัดป่ามันเป็นที่สาธารณะป่าช้าเก่า คือซื้อ 

ที่เพ่ิมอีก 2 ไร่ เขาไม่นับรวมให้แต่ที่สาธารณะเขาให้สร้างสิ่งปลูกสร้างใน
บริเวณวัดเป็นร่วมกันได้แต่ว่าถ้าจะสร้างวัดศาลาต้องสร้างตรงที่เขาบริจาค
เราซื้อเพ่ิม 4-5 ไร่ ก็สร้างต่อเป็นวัดได้ เขาไปหาเจ้าคณะอําเภอก็ไปแล้วทาง
นั้นก็ไม่เซ็นให้ ให้สภาของเราเห็นด้วยก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะสมาชิกทุก
ท่านก็ไม่ได้เห็นพื้นที่ ฝากท่าน ส.ท.ไปแจ้งรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการ
วัดทราบ เชิญท่านสุวรรณครับ  
 

นายสุวรรณ ศรีสุภาพ                ผมได้รับทราบมาจากท่านผู้ใหญ่ เจ้าคณะตําบลทางหลวงปู่คงว่าสร้าง 
(ส.ท.เขต 1)                           ไม่ได ้แต่สร้างที่พักสงฆ์ได้ และตกลงกันแล้วว่าจะไม่สร้างวัดป่าบ้านฝาย 
                                           เพราะมันผิดระเบียบ  
 
 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          ทางคณะกรรมการวัดป่าเขาอยากให้สร้างเป็นวัด ต้องการงบประมาณ 
  (ประธานสภาฯ)                   มาสร้างแต่มันเป็นไปไม่ได้  
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว             เรียนท่านประธาน ขณะนี้อยู่ในเรื่องอ่ืน ๆ ผมมีเรื่องอยากจะนําเรียนที่ประ 
(รองประธานสภา)                ชุมผ่านไปถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ผมได้ยิน 
                                       จากท่านนายกว่ามีงบประมาณอยู่ซึ่งไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 7 มีหลายจุด ที่ผม 

เคยทําหนังสือเข้ามาตั้งแต่ปี 60 ยังไม่ได้พิจารณาจากคณะผู้บริหารขอฝาก
ท่านนายกที่ด้วยมีอยู่หลายจุด ทั้งหมู่ 3 หมู่ 7 ผมได้รับการร้องเรียนมาจาก
ชาวบ้านบางจุดอยู่ใกล้กันแต่มันเป็นซอย ทางไม่ตรง มีต้นไม้บดบัง ทําให้
กลางคืนแสงสว่างไม่ทั่วถึง ก็ขอฝากท่านนายกด้วยครับ เรื่องต่อมาเกี่ยวกับ
ถนนทางการเกษตรเพราะเวลาฝนตกถนนเสียหายมาก ชาวบ้านร้องเรียนมา
ผมก็บอกว่าช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้ต้องช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อยทําได้ มีถนน
บางจุดชํารุด ก็อยากให้ทางท่านฝ่ายบริหารได้พิจารณาตามความเหมาะสม 
วันนี้ถือว่าพวกเรามาทําหน้าที่ที่สําคัญประจําปีคือการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 พวกเราทั้งสองฝ่ายเข้ามามีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน เข้ามาเพ่ือพัฒนาตําบลของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าเทียม
ตําบลอื่นที่เขามีความเจริญอยู่แล้ว แต่แตกต่างกันที่หน้าที่รับผิดชอบฝ่าย
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บริหารมีหน้าที่ใช้เงินงบประมาณ ฝ่ายสภามีหน้าที่ดูแลงบประมาณว่าจะใช้
เงินงบประมาณถูกต้องหรือไม่ ทัง้นี้ทั้งนั้นขอฝากไว้กับทางท่านนายก ทาง
ฝ่ายผู้บริหารด้วยครับ  

 
นายน้อย  หารอาวุธ          เชิญท่านสนองครับ 
  (ประธานสภาฯ)                    
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           ท่านประธานครับผมขอเสนอปิดประชุมครับ 
(ส.ท เขต 1)      
                                       
นายน้อย  หารอาวุธ            มีสมาชิกท่านอ่ืนเสนออีไหมครับ เชิญท่านเอี่ยมครับ 
  (ประธานสภาฯ)                    
 
 นายเอี่ยม บุตรสารี                 ผมเห็นด้วยกับท่านสนองครับเสนอปิดประชุมครับ 
(ส.ท.เขต1)                               
 
นายน้อย  หารอาวุธ           คงหมดเรื่องที่จะปรึกษาหารือในวาระอ่ืน ๆ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
  (ประธานสภาฯ)                   ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารและสมาชิกทุกท่านเจ้าหน้าที่ทางท่านปลัด  
                                         หวัหน้ากองทุกกอง ผมขอปิดประชุมครับ  
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)............................................. 
                                               (นายสมควร มาลากอง) 
                                         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง 
                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลง

ลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

(ลงช่ือ).....................................                               (ลงช่ือ)..............................................  
                (นางนวนระออง   แสวงรัตน์)                                         (นายสนอง   สนธิสมพนัธ์) 

      ผูต้รวจรายงานการประชุม                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 

       (ลงช่ือ)............................................ 
                            (นายเอลวสิ  รัตนประทุม)   
                         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 . 
ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

แล้วจงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

(ลงช่ือ)............................................ 
                            (นายนอ้ย  หารอาวธุ)   
              ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 
 
 
    
  


