
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 256๔ 

วันพุธ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ชั้น 2 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมควร  มาลากอง ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
2. นายสาโรจน ์  หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
3. นางสาวสุดารัตน ์ บุตะเขียว ต าแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
4. นายกุหลาบ  เกิดมงคล ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
5. นายเอี่ยม  บุตรสาลี  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6. นายณฤพล  โคตรภูเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7. นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
8. นายอดุลย์  พิมพ์สราญ        ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
9. นายสวัสดิ์    บุตะเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10. นายสุวิทย์  วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๑. นางสงวน  มุนนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๒. นางพุธ  ผ่านค า  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายยุทธศาสตร์   วัชรธนาคม      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
 2. นายวิทยา          หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง  

3. นางศิริพรรณ  บุตะเขียว ต าแหน่ง     รองนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
4. นางหนูพาด  แก่นสุข  ต าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
5. นายน้อย    พลเดช  ต าแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
๖. นายฐิติวัตน ์  โชคบัณฑิต ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายมังกร  เจริญเกียรติ ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายค าพอง  ครองพวก ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทน 

           ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๐. พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๑. นายวิทวัส  เพชรล้ า  ต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนช านาญการ 
๑๒. นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ           ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๑๓. นางสาวดวงศิร ิ ช านาญวงษ ์ ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔. นางสาวชนิษฐา ปัดชา  ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป 
 

 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว
(เลขานุการสภาฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทอง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จ านวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอกราบเรียน
เชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

       เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นวันนัดประชุมสภาฯ  
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 256๔ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ประจ าปี 256๔ เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ กระผมขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ท่านนายกมีเรื่องแจ้งให้ทราบไหมครับ เชิญ
ท่านนายกครับ 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องแจ้งให้ทราบ กระผมมีเรื่องแจ้งให้
ทราบอยู่ ๔ เรื่องครับ  
       เรื่องแรก เรื่องงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ ถนนสายหนองขาม
ป้อม สายบ้านหนองบัวค า ระยะทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
หนา ๕ เซนติเมตร งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลต าบลธาตุทอง
ก็ได้มีผู้รับจ้างแล้ว ก็คงจะเริ่มด าเนินการในเร็วๆ นี้ ก่อนปีใหม่นี้ครับ 
สัญญาทั้งหมด ๗๒ วัน  
       เรื่องที่ ๒ เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
ตอนนี้มีค าสั่งให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ ตามค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ ปิดถึงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็
ต้องรอค าสั่งจากจังหวัดชัยภูมิอีกครั้ง ว่าจะสามารถเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้วันไหนครับ  
       เรื่องที่ ๓ ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดยังไม่ฉีดก็สามารถลงทะเบียนฉีดได้ที่ โรงพยาบาลภูเขียวได้
นะครับ ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ  
       เรื่องที่ ๔ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ มีหนังสือจากอ าเภอภู
เขียว มีกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย ให้เข้า
ร่วมพิธีที่อ าเภอภูเขียว ก็ขอแจ้งทางสภาฯ ใส่ชุดปกติขาว เข้าร่วมกิจกรรม
ที่อ าเภอภูเขียว หากใครยังไม่มีชุดปกติขาวก็ไม่เป็นไรครับ ก็ขอน าเรียน
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เรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 2564 มีท่านใดจะขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความไหมครับ เชิญสมาชิกสภาฯ ครับ  
 

       ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 2564 นะครับ 
 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 2564 กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
ต้องพิจารณา ๓ วาระ คือ มีขั้นรับหลักการ ขั้นแปรญัตติ และขั้นลงมติ ซึ่ง
จะพิจารณา ๓ วาระ ไม่สามารถพิจารณาทั้ง ๓ วาระรวมกันได้นะครับ 
       เชิญคณะผู้บริหารน าเรียนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสมาชิกสภาฯ ครับ เชิญ
ครับ 
            

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของระเบียบนะครับ ขอน าเรียนต่อ
สภาฯ ว่าระเบียบที่เกี่ยวกับการพิจารณา ๓ วาระ ที่เราปฏิบัติตามระเบียบ 
คือ เกี่ยวกับเทศบัญญัติ ที่จะต้องพิจารณา ๓ วาระ ในระเบียบเกี่ยวกับ
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ที่เราปฏิบัติกัน คือ เมื่อคณะบริหารเสนอต่อ
สภาฯ แล้ว ก็ให้ทางฝ่ายสภาฯ อภิปรายแล้วลงมติ ที่เราปฏิบัติกันมาครับ  
       กระผมจะขออ่านระเบียบในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ 
๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ
สี่สิบ ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
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       (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทาเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
       (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  
       (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 
       ในวันนี้ทางฝ่ายบริหารก็จะขอเสนอต่อสภาฯ เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม 
ทั้งหมด ๔๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๑,๐๖๒ บาท ตามโครงการ
ดังต่อไปนี้ครับ  
       กระผมจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นผู้อ่านรายละเอียดครับ  
 

นายวิทยา หล่าเพชร 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจะขอน าเรียนโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
       ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองช้าง
เอก - ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 โดยการเท
พ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985 ตร.ม.ๆ ละ 510 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 บาท   
       ๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค - บ้านหนองคัน บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต ขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม 571.00  
ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,142.00 ตร.ม.ๆ ละ 
438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 500,000 บาท   
       ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  จุดข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 
2.30 ม. ยาว 96.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
220.80 ตร.ม.ๆ ละ 438 บาท งบประมาณ 96,710 บาท 
       ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สายบ้านฝาย
พญานาค - บ้านเหล่ากาดย่า บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.ๆ ละ 510 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 189,720 บาท 
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       ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยปู่ตา บ้าน
ธาตุกลาง หมู่ที่ 9 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 45.00 
ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50 ตร.ม.ๆ ละ 
438 บาท งบประมาณ 49,275 บาท 
       ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ - 
หินกองใต้ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ๆ ละ 510 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 255,000 บาท 
       ๗. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 2 จุด บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว
จราจรแตกร้าว ช ารุด จุดที่ 1 หน้าวัดศิลาดาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 
105.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
630 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท จุดที่ 2 สี่แยกร้านค้านายอ้วน กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 173.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
865 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๘. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายหนองคัน - 
โคกกุง) ต่อจากลาดยางเดิม บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดยการ โดยเสริมผิว
ทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 
187.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,496 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๙. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านห้วย
หอย - หนองคร้อ) ต่อจากลาดยางเดิม บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 โดยการ โดย
เสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 300.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๑๐. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านธาตุ
กลาง - บ้านหนองกุงใหม่) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 โดยการ โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
250.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวัดป่า
ดอนยาว บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.ๆ ละ 
510 บาท ลงดินเสริมคันทางทั้ง 2 ข้างหรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 50 
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ลบ.ม. งานดาดคอนกรีต 30 ตร.ม. งบประมาณ 60,000 บาท 
       ๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ า (คสล.) จุดนานายสาโท ฉายชัยภูมิ 
บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 จ านวน 4 จุด จุดที่ 1 โดยการวางท่อ
คอนกรีต (คสล.) ขนาด 0.60×1.00 ม. จ านวน 9 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อ จุดที่ 2 โดยการวางท่อคนกรีต (คสล.) ขนาด 0.60×1.00 ม. 
จ านวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ จุดที่ 3 โดยการวางท่อคอนกรีต
(คสล.) ขนาด 0.40×1.00 ม. จ านวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ 
จุดที่ 4 โดยการวางท่อคอนกรีต (คสล.) ขนาด 0.60×1.00 ม. จ านวน 9 
ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ งานดาดคอนกรีต จ านวน 8 ตร.ม. 
งบประมาณ 60,000 บาท 
        ๑๓. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านฝาย-บ้านเหล่า
กาดย่า บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุด
เสียหาย )พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,200 ม.  หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 201,938 บาท 
       ๑๔. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายหนองปลากะเดิด 
บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 โดยการลงหินคลุก(บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,500 ม.  หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 201,938 บาท 
       ๑๕. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านห้อยหอย-นาใน 
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อม
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,400 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
269,251 บาท 
       ๑๖. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านฝายพญานาค - 
นาทอง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุด
เสียหาย) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,100 ม.  หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 161,550 บาท 
       ๑๗. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายหนองแวง บ้านห้วย
หอย หมู่ที่ 11 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,600 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
161,550 บาท 
       ๑๘. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ผอ. ทรงวุฒิ-บ้าน 
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ธาตุ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,800 ม.  หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 269,251 บาท 
       ๑๙. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านธาตุ - นาทอง 
บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ  กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,100 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
269,251 บาท 
       ๒๐. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านธาตุ - หนองขาม 
บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,600 ม. . หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
201,938 บาท 
       ๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนอง
คัน - โคกใหญ่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 
4.00 ม. ยาว 143.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
572.00 ตร.ม.ๆ ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท 
       ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยยาง
เหนือ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985.00 ตร.ม.ๆ ละ 510 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโสกป่าติ้ว 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 8 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 500.00 ตร.ม.ๆ ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 219,000 บาท  
       ๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ
ทอง - บ้านตาดรินทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดย
การเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 187.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 935.00 ตร.ม.ๆ ละ 510 บาท ลงดิน
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
476,850 บาท 
       ๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนาย
ภูตะวัน บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.00 
ตร.ม.ๆ ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง งบประมาณ 32,850 
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บาท 
       ๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนาง
หม้าย บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 70.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175 ตร.
ม.ๆ ละ 438 บาท งบประมาณ 76,650 บาท 
       ๒๗. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้าน
หนองกุงใหม่ - ท่าเว่อ) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการ โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
249.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,494 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๒๘. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 3 จุด บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดยการ โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลต์เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ช ารุด จุดที่ 1 หลังบ้านนายศรราม พ้ืนที่
รวมแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618.00 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท จุดที่ 2 
จุดบ้านนางโสภา พิมสราญ กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00  ม. หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท จุด
ที่ 3 จุกหน้าบ้านนายศรราม กว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00  ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.ๆ ละ 335 
บาท พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 500,000 บาท 
       ๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จุดหน้าสนาม
กีฬา บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 87.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 348 ตร.
ม.ๆ ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางท้ัง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 152,424 บาท 
       ๓๐. โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7,3 จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 ม.7 จุดหน้าบ้านนายสุริยะ ต่อ
สกุล ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 131.00  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท จุดที่ 2 ม.3จุด
บ้านนางสูน มาปัสสา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00  ม. หนา 0.04 
ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม.ๆ ละ 335 บาท
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 294,465 บาท 
       ๓๑. โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
(บล็อกคอนเวิรส์) ถนนสายบ้านตาดรินทอง - ท่าเว่อ บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 
6 โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.80 เมตร สูง 
1.80 เมตร ยาว 7 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 200,000 บาท 
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       ๓๒. โครงการปรับปรุงเสริมคันทางถนนสายห้วยยางเหนือ(จุดห้วย
ยางเหนือ)พร้อมดาดคอนกรีตเสริมคันทาง บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดย
การการลงดินเสริมคันทางบริเวณที่ช ารุดเสียหาย หรือมีปริมาตรดินไม่น้อย
กว่า 300 ลบ.ม.และดาดคอนกรีตขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 
0.10 ม. จ านวน 2 ข้าง หรือมีปริมาตร งานดาดคอนกรีตไม่น้อยกกว่า 28 
ตร.ม. พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีต (คสล.) กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. งบประมาณ 
100,000 บาท 
       ๓๓. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายหน้าลาด-หอธง จุด
ลานมัน บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.ๆ ละ 
530 บาท งานลงดิน 50 ลบ.ม. งานดาดคอนกรีต 30 ตร.ม. งานเสาเข็ม
ไม้ยูคาขนาด 2.50"x2.00 ม. จ านวน 20 ต้น งบประมาณ 60,000 
บาท 
       ๓๔. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ าจุดป้อมยามบ้านตาดภูทอง บ้าน
ตาดภูทอง หมู่ที่ 12 โดยการดาดคอนกรีตไม่น้อยกกว่า 200 ตร.ม.ๆ ละ 
400 บาท หนา 0.10 ม. พร้อมงานลงดิน 1,767 ลบ.ม งบประมาณ 
150,000 บาท 
       ๓๕. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านหนองกุงศรี - 
โสกอราง บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุด
เสียหาย) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 269,251 บาท 
       ๓๖. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายท่ากกค่า บ้านหนอง
กุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 2 ,900 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 
201,938 บาท 
       ๓๗. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านธาตุ - หนองกุง
ไทย บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 8 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย)
พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 269,251 บาท  
       ๓๘. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยยางใต้ บ้านหนอง
กุงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อมปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย งบประมาณ
269,251 บาท 
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       ๓๙. โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร สายบ้านตาดรินทอง - 
บ้านตาดภูทอง บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12 โดยการลงดินเสริมคันทาง (บาง
ตอนที่ช ารุดเสียหาย) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.50 ม. ยาว  
3,300 ม. หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,035 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย งบประมาณ 211,968 บาท 
       ๔๐. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านตาดรินทอง - ท่า
เว่อ บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 โดยการลงดินเสริมคันทาง (บางตอนที่ช ารุด
เสียหาย) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.50 ม. ยาว 3,600 ม. หรือมี
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,170 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ 239,616 บาท 
       ๔๑. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านธาตุทอง - หนอง
ช้างเอก บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10 โดยการลงหินคลุก (บางตอนที่ช ารุด
เสียหาย) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,200 ม.  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 296,176 บาท 
       ๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านแม่ไร 
บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 8 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ยาว 
64.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.
ม.ๆ ละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางท้ัง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย งบประมาณ 84,000 บาท ครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       จากโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔๒ โครงการฯ 
ครอบคุมท้ัง ๒ เขตพ้ืนที่ต าบลธาตุทองของเรา ไม่ว่าจะเป็นถนนการเกษตร 
ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนคอนกรีต การซ่อมแซมถนนที่พังระหว่างช่วง
ฤดูฝน ซึ่งทางคณะผู้บริหารเชื่อมั่นว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และในขั้นตอนต่อไปก็ขอเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ทางคณะผู้บริหารก็ได้เสนอ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาฯ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายครับ เชิญครับ 
       เชิญท่าน อดุลย์ พิมพ์สราญ   สมาชิกสภาฯ เขต  1 
 

นายอดุลย์ พิมพ์สราญ     
(สมาชิกสภาฯ เขต  1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมในฐานะตัวแทนของประชาชน ในเมื่อประชาชนรอความหวัง เพ่ือ
พัฒนาต าบลธาตุทองของเราให้ดีขึ้น กระผมพร้อมสนับสนุนทุกโครงการ
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 
 

       ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติจากสภาฯ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครับ 
 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
        

       เชิญคณะผู้บริหารครับ เชิญครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทางสภาฯ ที่เห็นชอบ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางคณะ
ผู้บริหารเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาฯ แล้วก็จะท าหน้าที่เพ่ือใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การจ่ายขาดงบประมาณก็
จะเป็นการจ่ายขาดปีละครั้ง ประมาณช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ก็
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนพ่ี
น้องประชาชนทั้ง ๒ เขต ขอบคุณแทนประชาชนที่ได้รับเลือกทุกท่านมา
ปฏิบัติหน้าที่ครับ ขอขอบคุณครับ 
        เรื่องต่อไป ขอน าเรียนในเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฐานราก 
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ตอนนี้ก าลังด าเนินการในเรื่อง
น้ าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงได้รับการวัดใน หมู่ ๑๑ , หมู่ ๔ 
จ านวน ๓๐๐ ไร่ บ่อน้ าบาทั้งหมดบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะ
ด าเนินการต าบลธาตุทอง จ านวน ๒๕ บ่อ ตอนนี้ก าลังด าเนินการหา
ผู้รับเหมาอยู่ครับ  
       เรื่องอ่ืนๆ ในช่วงนี้กิจกรรมก็มีวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ขอ
ฝากทางสภาฯ ด้วยครับ รายละเอียดจะน าแจ้งผ่านทางประธานสภาฯ อีก
ครั้งนะครับ และขอน าเรียนอีกเรื่องครับ เนื่องจากเม่ือวานนี้ มีประชาชน
หมู่ที่ ๓ ได้เดินทางมาหาผม เนื่องด้วยน้ าไม่พอใช้ กระผมก็ขอน าเรียนทาง
สภาฯ ครับว่า กระผมจะเสนอสภาฯ เรื่องเงินทุนส ารองสะสมจะน างบตัวนี้ 
เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเจาะน้ าประปา จ านวน ๓ บ่อ พร้อมตั้งถังเก็บน้ า
และวางท่อน้ า เพ่ือบริการประชาชน เพราะตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องน้ าใช้จะมี 
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๓  และหมู่ ๘ ก็ขอน าเรียนทางสภาฯ ทราบครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 
 

       ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 

 

ปิดประชุมเวลา 1๓.00 น. 
 (ลงชื่อ)............................................. 
        (นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 
 

 
 

     (ลงชื่อ).....................................                       (ลงชื่อ)..............................................  
           (นายอดุลย์  พิมพ์สราญ)                                       (นายณฤพล  โคตรภูเขียว) 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๑ 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ 
       (นายสุวิทย์  วานนท์) 

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๒ . 
 

ข้ าพ เ จ้ า ได้ ต ร วจ ร าย ง านกา รประชุ ม สภ าฯ  สมั ย ส ามัญ  สมั ยที่  ๔  ป ระจ า ปี  256 ๔  
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 256๔ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ 
       (นายสมควร มาลากอง) 

   ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 


