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-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2563 
วันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม 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  ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ตําแหน่ง    นายกเทศมนตรี 
2.นายวิทยา         หล่าเพชร ตําแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี  
3.นางศิริพรรณ     บุตะเขียว       ตําแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี 
4. นายน้อย   พลเดช  ตําแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    
5. นายสุพจน์    ศิลาบุญ ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองช่าง  
6. พ.จ.อ.เอก   ภูมิพัฒนโชติ    ตําแหน่ง    หัวหน้าสํานักปลัด 
7. นางวิรากานต์    กู่ชัยภูมิ          ตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
8. นายนพดล      จานชมภู        ตําแหน่ง     นายช่างโยธาชํานาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว             เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมรับ  
(รองประธานสภา)                ฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563  
                                       ขณะนี้ได้เวลาตามที่ทางสภากําหนดแล้ว ก่อนที่เราจะเปิดการประชุม 

                              เราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน ขอ                                     
                                       เชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

                                           
นายน้อย    หารอาวุธ          ครับที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมครับ สวัสดีทางท่านบริหาร 
(ประธานสภาฯ)                    ทุกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็น 
                                        วันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563   
                                        ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  1          เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม  
                                        ทราบ เชิญท่านายกเทศมนตรีตําบลธาตุทองครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมรับ
(นายก ฯ)                            ฟัง ในส่วนเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องแรก จะนําเรียนเกี่ยวกับการเงิน ณ วันที่            

25 พ.ค. 2563 รายรับของเทศบาลหมวดภาษีจัดสรรเข้ามาแล้ว 
18,564,426 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้า 31,760,676 
บาท รวมรายรับ 50,771,291 บาท คาดว่าอีก 2-3 เดือน ก็จะถึงที่เราตั้งไว้ 
คือ 64,000,000 บาท ส่วนรายจ่ายทุกประเภท 36,796,725 บาท เงิน
สะสม 11,300,571 บาท เงินทุนสํารองเงินสะสม 18,008,039 บาท เรื่องที่ 
2 เรื่องโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่เราได้ถนนสายบ้านฝาย-เหล่ากาดย่า
เราได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว แค่รอมาเซ็นสัญญา ส่วนราคากลางตอนแรก
ทางสภาให้ทําได้เลยนอกเขต แต่ทางจังหวัดให้ทําอยู่ในเขต เราได้เงิน
อุดหนุน 7,600,000 บาท แต่ราคากลางออกมาในเขต 6,600,000 บาท 
ผู้รับเหมาเสนอมาได้ต่ําสุดคือ 5,700,000 บาท เงินช่วยเหลือทั้งหมดเราได้
เสนอขอทางจังหวัดอีกต่อไป ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดเป็นอํานาจของ
กรม ที่แน่ ๆ เราได้ถนนมา 1 เส้น คือเส้นบ้านฝาย-เหล่ากาดย่า ผู้รับเหมา
คงทําเร็ว ๆนี้ เรื่องที่ 3 เรื่องประชาสัมพันธ์ของบช่วยช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ต้องนําเรียนทางสภาว่าหลัก ๆ ที่ประกาศ
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ช่วยเหลือเป็นงบของ ส.ป.ส.ช ปีนี้จะเน้นเกี่ยวกับโรคโควิดทั้งหมด เรามีเงิน
ทั้งหมด 5-6 แสน ไม่ว่าจะซื้อเจล และช่วยเหลือพ่ีน้องที่ยากไร้ หลัก ๆคือ
คนที่ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท งบ ส.ป.ส.ช จะช่วยเหลือพ่ีน้องที่ยากไร้ เก็บ
ตกผู้ไม่รับเงินช่วยเหลือ ที่ยากจนจริง ๆ วันไหนผมออกไปช่วยเหลือ
ประชาชนผมจะเชิญท่านสมาชิกไปด้วย โดยออกไปแต่ละหมู่บ้านโดยจะเป็น
ถุงยังชีพ 

 
นายน้อย  หารอาวุธ         ท่านนายกฯได้แจ้งไปในเรื่องช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ต่อไป  
(ประธานสภาฯ)                    เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา   
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563 
ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมให้ทางท่านสมาชิกได้อ่าน
ทบทวนว่ามีข้อความใดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข เชิญท่านเลขาครับ 
 

นายสมควร มาลากอง             สําหรับบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ให้เปลี่ยนแปลงหน้า 
(เลขาสภา ฯ)                       แรก ผู้เข้าร่วมประชุม ข้อที่ 6 คือ ท่านเอ่ียม บุตรสารี ให้ตัดออกครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          ให้ตัดข้อ 6 ตัดท่านเอ่ียมออกครับ มีท่านอ่ืนอีกไหมครับที่จะแก้ไข สมาชิก 
(ประธานสภาฯ)                     ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  
                                         2563 วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ    
                                         ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม  
    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง    
 
ระเบียบวาระท่ี 3                  เรื่องเพื่อทราบ ไม่มีนะครับ 
 
 
 



4 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4                  เรื่องเพื่อพิจารณา  
                                       4.1 พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
            ประจ าปี 2563 จากทางส านักปลัด เชิญท่านนายกครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภา อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประ
(นายกฯ)                              พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ข้อ 29 ข้อ 27 บอก       

ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่
ทําให้คุณลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ให้เป็น
อํานาจของสภา ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจของสภา จึงนําเรียนทางสภาเพ่ือ
พิจารณารายละเอียดดังนี้ 

รายการที่ 1 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยว 

งบ                            ลงทุน 

หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ์แบบฉดีหมึก(INKJET) จ านวน 2 

เครื่อง 

                    งบประมาณอนุมัต ิ      8,600  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ

(INKJET) จ านวน 2 ชุดๆละ 4,300 บาท เป็นเงนิ 

8,600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 

1,200 x 1200 dpi  

-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 

4,800x1,200 dpi  

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 30 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 2 ชุดๆ 4,300 บาท  

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมกึพิมพ ์(Ink 

Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200 x 1,200 

dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด 

A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อ
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หนา้ต่อนาที 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้า

ต่อนาที 

-มี Interface อย่างนอ้ย 1x Parallel หรอื 1x 

USB 2.0 หรอืดีกว่า 

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผน่อยู่

ในแผนพัฒนาห้า (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 

ข้อ 1 

นาที(ipm) 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย

กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาที(ipm) 

-มีช่องเชื่อมตอ่(interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น 

-สามารถใช้กับ A4 ,Letter,Legal  และ Custom 

รายการที่ 2  

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  

งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยว  

งบ                            ลงทุน  

หมวด   ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท   ครุภัณฑส์ านักงาน  

รายการ เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องโทรสาร จ านวน 2 เครื่อง  

                    งบประมาณอนุมัต ิ      36,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ

ธรรมดา จ านวน 2 เครื่องๆละ 18,000 บาท รวมเป็น

เงิน 36,000 บาท 1) หมายเลขเครื่อง Facsimile หรือ 

โทร ภาพ 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกวา่ 6 

วินาทีต่อแผน่ 3)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขัน้

ต่ า จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว ้ อยู่ใน

แผนพัฒนาหา้ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 ขอ้ 1 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ

ธรรมดา จ านวน 2 เครื่องๆละ 18,000 บาท รวมเป็น

เงิน 36,000 บาท 1) หมายเลขเครื่อง Facsimile หรือ 

โทร ภาพ 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกนิกวา่ 6 

วินาทีต่อแผน่ 3)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขัน้

ต่ า อยู่ในแผนพัฒนาห้าป ี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 92 

ข้อ 1 

-เหตุผล ที่จัดซือ้นอกเหนอืจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

เนื่องจากไม่มใีนบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ

หน่วยงานมีความจ าเปน็ต้องใช้เครื่องโทรสารที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชง้านของหน่วยงานจงึตั้ง

จ่ายตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ 
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นายน้อย  หารอาวุธ          ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)                     ซึ่งงบประมาณเท่าเดิมแต่เปลี่ยนแปลงมาตรฐานของ   

เครื่องให้ทันสมัยขึ้น อยากให้ทางท่านสมาชิกได้อภิปรายการเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง เชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงของ
มาตรฐานเครื่องโทรสาร 2 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หมวดครุภัณฑ์ส านักปลดั  
    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง    

 
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ  
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ขอขอบคุณทางสภาที่ทางฝ่ายบริหารขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงทั้ง 2 ราย  
(นายกฯ)                              การ ในส่วนเรื่องท่ัวไปขอนําเรียนทางสภา งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม    

ทั้งหมดท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอมาได้ทําหมดครบทุกตัว เบิกจ่ายยังไม่หมดอยู่ 
1 ตัว คือบนเขา ส่วนเทศบัญญัติ ถนนเหลืออยู่ 2 ตัว คือห้วยยางใต้ และ
รอบบ้านของหมู่ 3 หมู่ 7 และร่องระบายน้ําเหลืออยู่ 3 ตัว เป็นของหมู่ 3 
หมู่ 7 คงทําให้เสร็จอย่างช้าภายในเดือนหน้า ในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานทํา
ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกโครงการ เรื่องที่ 2 ทางฝ่ายบริหารขอแจ้งทาง
สภาให้ทราบมี 2 เรื่อง 1 เรื่องปัญหาที่ทางสภาราได้อนุมัติไปทําถนน หมู่ 3 
หมู่ 7 เป็นถนนยกร่องพูนดินแล้วมีปัญหา ผู้ใหญ่ให้ทางเทศบาลไปรังวัดใหม่ 
เกิดจากรุ่นแม่ยกที่ให้พอมาถึงรุ่นลูกไม่ให้ อยากให้ทางสภาได้ชี้แจง ไม่
อยากให้มีปัญหาแบบนี้อีก เหมือนสมัยก่อนที่เราเข้ามาใหม่ ๆ ต้องไปเสียค่า
ลงหินคลุกให้อีก ก็ต้องใช้เงินเราอีก ชาวบ้านก็ขัดแย้งกันแทนที่จะได้ผลงาน
กลับโดนด่า ให้ท่าน ส.ท. สาโรจน์หรือท่านรองอธิบาย พอเสร็จประชุมสภา
งวดนี้ท่านสมาชิกก็ต้องเตรียมเทศบัญญัติเข้าสภาอีก คือเดือนสิงหาคม ท่าน
ต้องเตรียมงบประมาณเตรียมเทศบัญญัติเพ่ือเข้าสภา เรื่องที่ 2 เรื่องร่อง
ระบายน้ําหมู่ 13 เรื่องไปถึงศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ทางอําเภอโทรมาบอกผม
ว่ามีปัญหาอะไรกันให้ทางท่านส.ท.ได้ชี้แจง     
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นายน้อย  หารอาวุธ           มันมีปัญหา ส.ท.ในพ้ืนที่ก็ไม่ค่อยสบายใจ อย่างร่องระบายน้ําหมู่ 13 ซึ่งขอ 
(ประธานสภาฯ)                      งบประมาณมาทําใหม่ น้ํามันไหลไม่สะดวก น้ําเสีย มีกลิ่น ทางผู้ใหญ่ ทาง 

คณะกรรมการหมู่บ้านตอนแรกเขาขอโครงการมา เขาจะวางท่อรุ่น 80 ผม
เลยบอกว่าจะเอาไว้ตรงไหนท่อรุ่น 80 ก็เลยทําเป็นร่องน้ํา กว้าง 50 ลึก 50 
แต่เดิมน้ําผ่านไปอยู่แต่ว่าท่อที่ข้ามถนนมันสูง เราขอโครงการไปทําใหม่ตอน
นั้นประชาคมก็ผ่านไป ทางผู้ช่วยหมู่ 4 เขาบอกเขาไม่รู้ ทางผู้นําพาพูดไป
เลยเป็นกระแส ที่จริงความเดือดร้อนมันมีอยู่แค่ถ้าฝนตกมาน้ําจะไหลออก
ไม่ทนั คือเราทําโครงการมามันไม่ตลอด ถ้าฝนตกน้ําจะลาดมาฝั่งนี้ ก็ต้อง
แก้ไขไปเรื่อย ๆ แต่เขาไม่ฟัง เขาบอกผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ ผมบอกไม่รู้ได้ยังไง 
เทศบัญญัติที่ผ่านสภามาผู้ใหญ่บ้านได้คนละเล่ม น่าจะอ่านดู ปัญหายังไม่
เกิดเขาคิดไปก่อน เขาโทรไปหาทางปลัด ทางอําเภอ เรื่องแต่ละเรื่องมันต้อง
ผ่านท้องถิ่นก่อน คือท่านนายก ท่านกํานันเป็นผู้ดูแล พอดีทางท่านรองและ
ทางกองช่างออกไปแก้ไขเรื่องเลยเย็นลง ตอนหลังมาบอกว่าเอาน้ําเน่าเสีย
มาใส่หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 2 น้ําไหลลงมาหมดเราต้องแก้ไขช่วยกัน อย่างหมู่ 1 
เหมือนกัน ถ้าเราระบายแล้วน้ําจะไม่มีกลิ่นระบายลงป่าอ้อยไปเลยคงไม่มี
ปัญหา เมื่อวานก็มีปัญหาเรื่องน้ําประปา ผมได้เชิญเขาไปเคลียร์ 
รายละเอียดผมมีหมด บิลไฟ ค่าจ่ายสารส้มมีหมด เคลียร์กันแล้ว เงินเหลือ 
7 พันกว่าบาท เงินอยู่กับผมแต่ว่าเอามอเตอร์ไปซ่อมอยู่ หมู่ 4 เขาแยกไป
เก็บประมาณ 17-18 เดือน เงินไม่มีซื้อสารส้ม ปีหนึ่งซื้อประมาณ 3 ครั้ง ตก
ไปเกือบ 5 หมื่นแล้ว ค่าไฟผมรวมเม่ือวานนี้ 140,000 บาท เกือบ 150,000 
บาท หมู่นั้นเขาเก็บแยกไป รับผิดชอบไป คนเปิด-ปิดน้ํา 3,500 บาท และ
ซ่อมยังไม่เสร็จ เมื่อเช้าไปเคลียร์กันอีก 

 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว              เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมรับ 
(รองประธานสภา)                  ฟัง สําหรับโครงการถนนยกร่องพูนดิน คงจะเป็นสายลานอ้อยกํานัน      

สมัยก่อนที่ไม่มีไร่นาใครเลยจะเป็นทางสาธารณะคนแก่บอกว่าอย่างนั้น
ต่อมามีการบุกเบิกและปิดก็มีหลายส่วนที่อยากให้คงเส้นทางนี้ไว้เหมือนเดิม 
ต่อมาได้รับคําร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยากให้คงเส้นทางไว้เหมือนเดิมทาง
ตัวแทนของชาวบ้าน ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทําโครงการยกร่องพูนดิน
แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริงมีบางส่วนคัดค้านไม่ยอมให้ผ่าน ปัญหาเลย
เกิดข้ึน อาทิตย์ที่แล้วคงเห็นว่าทางผู้นําหมู่บ้านหมู่ 3 ได้นําเจ้าหน้าที่จาก
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กรมท่ีดินมารังวัดใหม่ผมไม่ได้ไปร่วมเพราะไม่ทราบ จึงไม่รู้ว่าดําเนินการถึง
ไหนแล้ว ผมทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ 

 
นายวิทยา หล่าเพชร               เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมรับ 
(รองนายก ฯ)                       ฟัง จริง ๆถนนเส้นนี้ในโฉนดระวางที่ดินของทุกคนที่ติดถนนเส้นนี้มันเป็น  

ถนนสาธารณะ ทางสมาชิกก็ขอโครงการมาและผ่านการประชาคมมา และ
ก่อสร้าง ระหว่างที่ทําการก่อสร้าง ท่านส.ท ก็เข้าไปดูพื้นที่อยู่ทางชาวบ้าน
จะปักหลักแบ่งแยกไว้ออกข้างละ 2-3 เมตร ช่วงที่ทางเทศบาลเข้าไป
ดําเนินการชาวบ้านก็เข้าไปดู ทางส.ท ก็เข้าไปดูเพียงแต่ว่าการรังวัดตั้งแต่ปี 
47 มันอยู่ตรงไหน หลังจากที่ทําถนนเสร็จแล้วมีการแบ่งแยกท่ีดินพ่ีกับน้อง
แบ่งแยกกันเขาเลยมารังวัดอีกเม่ือปีที่แล้ว ถนนที่เราทํามันมันอยู่ในส่วน
ของเจ้าของที่ดินที่เขามารังวัด เจ้าของที่ดินก็ปักเสารั้วมาตรงถนนที่เราทํา 
ก็ทําให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างในไม่พอใจ เจ้าของที่ดินแปลงนี้ ก็เลยมารังวัด
ใหม่โดยใช้เงินของเทศบาล ตอนนั้นก็ยังไม่เสร็จต้องรอเจรจากับท่านกํานัน 
ถ้ารังวัดตามที่เจ้าหน้าที่ที่ดินรังวัดไป ส่วนที่เป็นถนนจะล้ําเข้าไปในที่ของ
ท่านกํานันก็เลยยังไม่เสร็จครับ 

 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภา จากกรณีนี้ผมอยากให้ทางสภาเราคือเราไม่อยากยุ่ง  
(นายกฯ)                              เราเสียมากกว่าได้ เกิดปัญหาลักษณะนี้คือ ตอนแรกทําไมเราทําได้ พอผ่าน 

มาทําไมมีปัญหา  เส้นไหนมีปัญหาเราไม่ต้องเอามาก็ได้ มันจะเกิดความ
ขัดแย้ง คนที่ลําบากคือคนที่อยู่ข้างใน คือเขาไม่มีถนน 

 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านประธานได้พูดถึงหมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 3  
(ส.ท เขต 1)                         ผมมีข้อคิดคือหมู่ 4 ที่สร้างร่องระบายน้ํา วันนั้นผมเป็นผู้สังเกตการณ์เงิน  

 200,000 บาท ทางผู้ใหญ่บ้านก็คุยให้ฟังอยู่ คือผู้รับเหมาไม่ไปคุยกับ
เจ้าของที่ ผู้รับเหมาต้องไปบอก ส.ท ก่อนว่าใครเป็นผู้เสนอขึ้นมา ไปบอก
เขาว่าจะไปทําถึงตรงไหน ให้บอกก่อนค่อยทํา 
  

นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านรองครับ 
(ประธานสภาฯ)      
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นายวิทยา  หล่าเพชร              พูดถึงท่านกํานัน ท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ ท่านเป็นบุคคลที่ 3 ก็เลยอยากให้ความ 
(รองนายก ฯ)                       เป็นธรรมกับท่าน จริง ๆแล้วถนนเส้นนี้แรกเริ่มไม่เก่ียวกับท่านกํานันเลย  

เกี่ยวกับพ่ีน้องหมู่ 3 หมู่ 7 ไม่เข้าใจกัน พอมารังวัดสอบเขตทางต้นถนนกับ
ปลายถนนตกลงกันได้เพราะว่ามีหมุดส่วนของท่านกํานันไม่มีหมุด จริง ๆ
แล้วท่านอาจจะรังวัดทีหลัง 

 
นายเอี่ยม  บุตรสารี                เรียนท่านประธานผมขอเสริมท่านประธานเกี่ยวกับร่องน้ําจริง ๆผู้รับเหมา 
(ส.ทเขต 1)                          เขาไปขออยู่ ท่านสนองคงไม่รู้ เขาไปบอกผมให้หาที่ทิ้งดิน ผมก็ไปปรึกษา 

ท่านประธาน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปทิ้งท่ีโรงพักเก่า คือตอนไปขุดร่องน้ําเราทํา
เท่าเดิม น้ําเท่าเดิม ไม่มีน้ําไหลมาจากไหน แต่มันไหลสะดวกเท่านั้นเอง ผู้ที่
เดือดร้อนคือผู้ที่กลัวน้ําจะไปท่วม มันไหลมาทางนี้ตั้งนานแล้ว น้ํามันไหลไม่
ทันเพราะตรงหน้าบ้านผู้ช่วยหลัดท่อผมฝังมา 40 ท่อสุดท้ายเขาเอามาใส่ 
20 หรือ 30 มันก็เลยไหลไม่ทัน   

 
นายน้อย  หารอาวุธ           มีผู้ประท้วงครับ 
 (ประธานสภาฯ)                      
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์            เรียนท่านประธานประท้วงเพราะท่าน ส.ท ที่กําลังพูดอยู่พาดพิงถึงบุคคล 
(ส.ท เขต 1)                          ภายนอกอาจทําให้เขาเสียหายได้  
 
นายเอี่ยม  บุตรสารี                  เรียนท่านประธานคือเทศบัญญัติเราแจกให้ผู้นําทุกหมู่แต่เขาไม่อ่าน เรื่อง 
(ส.ทเขต 1)                           ร้องเรียนเหมือนกัน ผมถามแล้วบอกโทรไปหาปลัดเฉย ๆ ทางอําเภอเขา  
                                           ก็ตีกลับมาหาเราเหมือนเดิมครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ             เชิญท่านนายกครับ 
 (ประธานสภาฯ)                      
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม      เรียนท่านประธานอีกเรื่องที่บอกว่าไม่มีประชาคม ผมอยากให้ทางสภาได้ 
(นายกฯ)                               เรียนพ่ีน้องเรา ตอนนี้เป็นการประชาคมระดับตําบล มันไม่เหมือน อ.บ.ตที่    

เราออกไปตามบ้านแต่เรามีแผน 4 ปี อยากให้ตอบชาวบ้านว่าถ้าไม่มี
ประชาคมพวกเราทําอะไรไม่ได้แม้แต่ประชาคมระดับตําบลเรามีเล่มของเรา
อยู่แล้ว ผมได้ยินมาจากปลัดอําเภอว่าไม่มีประชาคมทําไปได้ยังไง ผมเลย
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บอกเขาว่าไม่มีประชาคมทําไม่ได้หรอก ก็ค่อย ๆคุยกันระหว่าง ส.ท และ
ทางผู้นํา ขอนําเรียนทางสภาอีกเรื่องคือเรื่องภัยแล้ง วิธีแก้ปัญหาของเราคือ
หมู่ 7 คือทางเทศบาลเอาซัมเมอสไปลงที่บ่อบาดาลเก่าที่หมู่ 7 มี 2 บ่อ หมู่ 
9 มี 2 บ่อ เนื่องจากน้ําประปาชาวบ้านไม่ไหล คือให้ชาวบ้านออกไปเอาน้ํา
เอง ที่หนักสุดคือหมู่ 8 วันละ 2 เที่ยว หมู่ 8 ประมาณ 2 เดือนแล้ว หมู่ 2 
เพ่ิมมาอีกสัปดาห์ที่แล้วเพ่ิมอีก 1 เที่ยว 4 ถังใหญ่ๆเอาน้ําจากเทศบาล  
 

นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านสนองครบั 
 (ประธานสภาฯ)  
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           เรียนท่านประธานผมขออนุญาตเสริมท่านเอ่ียม ถ้าอนาคตข้างหน้ามันแล้ง 
(ส.ท เขต 1)                         เราติดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นแท้งไว้เอารถไปใส่เอา ถ้าแล้งไปอีก 2   
                                          เดือนข้างหน้า     
   
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม      เรียนท่านประธานตอนนี้เราใช้เวลาเกือบชั่งโมงกว่าน้ําจะเต็มแต่ละเที่ยว 
(นายกฯ)                               และมีเพ่ิมอีกคือหมู่ 2 ก็วิกฤต ส่วนบ้านอื่นคงยังไม่มีปัญหาเพราะไม่เห็นมี 

ร้องเรียน ส่วนบนเขาคงน่าจะผ่านเพราะเราทําถังขนาดใหญ่ไว้ ส่วนถนน
ต่าง ๆ ที่ยังขาดหินคลุกบางส่วนอยู่ ที่ลําบากค่อยแจ้งเข้ามา เรื่องท่อต่าง ๆ
เงินเข้ามาแล้ว ผมแจ้งท่านรองว่าผมรอเงิน เงินมาแล้วค่อยทวงว่าตรงไหนที่
ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ ค่อยทําหนังสือเข้ามา  

 
นายน้อย  หารอาวุธ                 แต่ก่อนเรากินเราใช้น้ําบ่อแต่สมัยนี้เราซื้อน้ํากินน้ําใช้ที่เขาขายถัง 1,000  

(ประธานสภาฯ)                     ลิตร ขายถังละ 150 บาท เขาเอาน้ําบาดาลไปขายเป็นน้ําอาบน้ําใช้ อย่าง 

                                          หมู่ 4 หมู่ 13 ถ้าฝนไม่ตกอีกประมาณ 1 เดือน น้ําฝายก็เห็นดินแล้ว 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม       เรียนท่านประธานนําเรียนทางสภาโครงการของงบนอก งบของกระทรวง 
(นายกฯ)                               พลังงานผมได้ขอไฟแสงสว่าง ต้องมีทางผู้นําเอารายชื่อเข้ามา บ้านไหนไม่       
                                          สนใจก็ไม่ได้ มีส่งไปคือไฟฟ้าแสงสว่างจากตีนบ้านธาตุไปถึงบนเขา  
                                          งบประมาณ 3 ล้านที่ขอไป และโซล่าเซลล์ของหมู่ 1อีก 480,000 บาท  
                                          ที่ขอไปถ้าได้ถือว่าโชคดี 
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นายน้อย  หารอาวุธ                ปัญหาภัยแล้งค่อยคืบคลานเข้ามายังดีที่มีน้ําใต้ดินอยู่ หมู่ 4 หมู่ 13 ถ้ามี 
(ประธานสภาฯ)                     ปัญหาเขาบอกว่าเขาอยากแยกหมู่บ้าน ผมบอกว่าแยกไม่ได้ ผมเลย 

เปรียบเทียบไปว่าเห็นไหมหมู่ 5 หมู่ 11 ปีนั้นฉลองโบสถ์ท่ีหมู่ 5 หมู่ 11 ไม่
ออกช่วยเลย ผมไม่อยากให้เป็นเหมือนเขาแต่ก่อนถังน้ําประปาเขาบอกให้
ใช้ร่วมกันหมู่ 4 หมู่ 13 อย่างผู้ใหญ่บ้านพูดก็ไม่ถูกว่าค่าไฟแพงเพราะหมู่ 
13 ใช้น้ําเยอะ แต่เขาก็เก็บเงินได้เยอะอยู่ และผิดใจกันเรื่องน้ําเสียว่าหมู่ 
13 ทําไมไม่ขุดร่องน้ําไปทางวัดป่าก็เลยบอกว่าน้ําที่ไหนจะไหลขึ้นเหนือ มัน
อยู่กับทางผู้นําชักจูงไป แต่ก่อนก็มีปัญหาเรื่องถนนทางซุ้มประตูเข้าบ้าน
ฝายถนนซอยเล็ก ๆ ตอนนั้นผู้รับเหมาไปทําเจ้าของที่นาไปยืนเล็งเลยว่าเอา
แค่นี้พอดีผมไปเจอผมบอกว่ายายมายืนเล็งอะไรให้เขาทําไปเลยที่จะได้มี
ราคาถ้ามีทาง เขาก็เลยยอม เชิญท่านนายกครับ 

 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม      เรียนท่านประธาน หมดสภานี้ก็จะเป็นเดือนสิงหาคมเลยใช่ไหมครับ ฝาก 
(นายกฯ)                               ทางสภาชว่ยแต่ละเขต โครงสร้างพื้นฐานเขตละ 3 ล้าน ให้ช่วยกันว่าจะ 

 เอาโครงการไหน ปกติพวกเราถ้าดูประวัติ15 สิงหาคม เข้าสภากว่าจะลง
ตัวกัน ต้นสิงหาคมต้องให้เสร็จ ตามระเบียบ 15 สิงหาคม ต้องรับร่าง
งบประมาณ ฝากทางสภาอีกครั้งคือเรื่องเทศบัญญัติ หากมีบ้านไหนเช่น หมู่ 
7 อยากเอาขึ้นหอสูงอีกที เราเอาน้ําลงไปก็ถามผู้ใหญ่บ้าน อย่างหมู่ 9 ขึ้น
หอสูงอีกเพ่ือตอนนี้เราใช้ชั่วคราวเฉย ๆ เราเอาซัมเมอสลงไปเอาไฟฟ้ายก
แล้วน้ําก็ไหลให้มันถาวร ที่วิกฤตคือหมู่ 9 ตอนนี้ยังมีน้ําเทศบาลช่วย ใน
เรื่องของโรคโควิดที่ตั้งด่านหลัก ๆที่อยู่เบื้องหลัง เรื่องเงินงบประมาณเรา
เองออกตรง ๆไม่ได้ต้องออกทางอ้อมไปเพ่ือดูแลเขาเท่าท่ีเราดูแลได้ สําคัญ
คือให้ถูกระเบียบ ท่านนายกภูเขียวโดนไป 2 คน ที่โดนพักมีนายกบ้านแก้ง 
นายกผักปัง พักงานตามคําสั่ง ในส่วนของเรื่องเลือกตั้งท่านผู้ว่าบอกว่าปีนี้
ไม่มีอยู่แล้ว ปีหน้าก็อาจจะไม่มี พวกเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็รอไปเรื่อย ๆ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิดก็ไม่มี
เลือกตั้งในทุกระดับ ทางฝ่ายบริหารขอขอบคุณทางสภาที่ให้คําแนะนํา
ตลอดที่ผ่านมาและขอขอบคุณท่านรองสภาเกี่ยวกับเรื่องน้ําบาดาลและผมก็
นํามาปฏิบัติตามเป็นไอเดียนํามาปรับใช้กับหมู่ 9 
 

นายน้อย  หารอาวุธ                 เชิญท่านรองครับ 
(ประธานสภาฯ)   
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นายสวัสดิ์ บุตะเขียว              เรียนท่านประธานสภา ผมมีปัญหาจะนําเรียนท่านนายกคือปัญหาน้ําอุปโภค 
(รองประธานสภา)                  บรโิภค ทีผ่านมาขอขอบคุณท่านนายกท่ีนําซัมเมอสไปลงบ่อบาดาลเปลี่ยน 

จากมือโยกเป็นสวิสใช้งานเลย ผมคาดว่าตําบลธาตุทองทั้ง 2 เขตจะต้อง
ประสบปัญหาน้ําอุปโภค บริโภคอย่างแน่นอน หากว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
ผมอยากให้ทางกองช่างเราไปสํารวจบ่อบาดาลที่มีอยู่ตามหมู่บ้านที่เป็นมือ
โยกตั้งแต้สมัยเป็นอ.บ.ต ที่ชํารุดสียหายที่พอจะซ่อมแซมได้ อยากให้ท่าน
นายกจัดสรรงบประมาณที่พอจะใช้ได้ไปปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงซัม
เมอส ถ้าเป็นไปได้ขึ้นหอสูงได้จะดีมากเลย อย่าง 2 บ่อที่นายกไปลงซัม
เมอสให้บรรเทาความดือดร้อนได้เยอะเลย โดยเฉพาะน้ําผิวดินของหนองกุง
ใหม่เหลือน้อยที่สุดถ้าเดือน กรกฎาคม ฝนไม่มาวิกฤตแน่นอน ขอฝากท่าน
นายกด้วยครับ 

 
นายน้อย  หารอาวุธ                 ขอสอบถามท่านนายกว่าซัมเมอสเหลืออีกสักตัวไหม หมู่ 13 ซัมเมอสมัน 
(ประธานสภาฯ)                       ไหม้ใช้งานไม่ได้ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม       เรียนท่านประธาน ในส่วนของบ้านที่ขาดซัมเมอส ต้องดูว่าท่านมีงบหรือ 
(นายกฯ)                               ไม่ก่อนถึงจะช่วยได้ ถ้าเงินไม่พอก็เขียนคําร้องมาพวกเราจะหาทางออกให้ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ                 เชิญท่านสนองครับ 
(ประธานสภาฯ)                          
 
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           ในวาระอ่ืน ๆอยากจะถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกเนื่องจากบ้าน 
(ส.ท เขต 1)                         หนองคันหมู่ 2 มีความแห้งแล้งขาดน้ําประปามาหลายวันแล้วเป็นหมู่บ้าน 
                                         ใหญ่ แท้งน้ําอยู่วัดป่า เมื่อวานผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุม คุ้มหนองโน คุ้มวัด 

น้ําไหล คุ้มโรงเรียน คุ้มตลาดไม่ไหล เลยมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุง แท้งน้ํามี 2 
แท้งแต่ก่อนปล่อยน้ําพร้อมกันครั้งเดียวทําให้น้ําไม่ไหลขึ้นไปอยู่ท่ีสูง ก็เลยมี
มติว่าจะแยกแท้ง แยกท่อเมนใหม่ ทุนที่จะเอาไปซื้อท่อ 2 หมื่นกว่าบาท 
เขาบอกว่าส่วนที่เหลือให้เรียนท่านนายก ผมเรียนท่านนายกท่านบอกว่าให้
ไปซื้อท่อส่วนที่เหลือท่านจะออกให้ ผมจะไปบอกชาวบ้านว่าได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านแล้ว และอยากทราบท่านนายกจะดําเนินการอย่างไร
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เกี่ยวกับผู้ที่เดือดร้อนจากโรคโควิด ผมฟังจากประกาศคือให้ผู้ที่ตกสํารวจ
จากรัฐบาลกลางให้มาขึ้นทะเบียนกับทางที่ประกาศ คนที่ตกสํารวจจากที่
ผมมองคือคนที่ไม่มีคือคนที่ยากไร้จริง ๆ เราไม่ต้องให้เป็นข้าวสาร
อาหารแห้งให้เป็นเงินสดได้ไหมครับ                     
 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธาน เรื่องเงินต้องปรึกษากับทางราชการว่าได้หรือเปล่ามัน 
(นายกฯ)                              ค่อนข้างยากกับระเบียบ สําหรับคนที่มาลงชื่อผมจะโทรสอบถามกับ  

ท่านส.ท อีกครั้งเพราะส.ท รู้ว่าใครยากไร้จริง ๆ และไม่ได้รับเยียวยา คนที่มี
เงินหน่อยเขาจะเข้าระบบกับทางรัฐบาลได้ เป้าหมายไม่เกิน 500 คน ทั้ง
ตําบลเราที่จะได้ช่วย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจจะเป็นถุงยังชีพ แต่เขาน่าจะได้
บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางเทศบาลได้ทําบ้านใหม่โดยงบของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ 1 หลัง งบ 50,000 บาท เป็นของชาวบ้านหมู่ 
9 ทําเสร็จแล้ว ทําบ้านให้ผู้ยากไร้ มีหมู่ 11 หมู่ 5 ที่ไปร้องขอ คือยากจน
มากและเลี้ยงหลานหลายคน เป็นหน้าที่เราที่ต้องคอยสอดส่องดูแล ปัญหา
อีกอย่างของชุมชนเราคือคนบ้าเยอะเป็นหน้าที่ของเทศบาลเราที่ต้องไปจับ
คนบ้า 

 
นายน้อย  หารอาวุธ                เชิญท่านเลขาครับ 
(ประธานสภาฯ)   
 
นายสมควร มาลากอง             ผมมีเรื่องสอบถามท่านนายกเม่ือประชุมสภาครั้งที่แล้วท่านนายกได้นําเรียน 
(เลขาสภา ฯ)                       ทางสภาได้ส่งโครงการภัยแล้งซึ่งเป็นงบของผู้ว่า 8 โครงการดําเนินการไปถึง 
                                        ไหนแล้วขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธาน จริง ๆ เขาขออะไรมาเราส่งไปให้หมดแต่ส่วนงบกําลัง 
(นายกฯ)                              ตามอยู่งบยังไม่มา ส่วนใหญ่เขาดึงงบไปช่วยโควิด ถ้างบมาจะแจ้งทางสภา 
                                         อีกครั้ง 
 
นายน้อย  หารอาวุธ                 เชิญท่านรองครับ 
(ประธานสภาฯ)   
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว              เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องฝากท่านนายกเนื่องบ่อบาดาลของหมู่ 7 ยัง 
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(รองประธานสภา)                  มี อีก 2 บ่อท่ีแต่ก่อนน้ําออกดีชํารุดเสียหายยังไม่มีการซ่อมแซม บ่อที่ 1  
                                         หน้าบ้านนายอุทิศ ต่อสกุล บ่อที่ 2 ตรงข้ามหน้าบ้านพ่อกอง แนวสุภาพ  
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม      เรียนท่านประธาน เดี๋ยวให้พนักงานไปดูในการทําลักษณะซัมเมอสสิ่งที่ 
(นายกฯ)                               ต้องพิจารณาคือเรื่องไฟ อย่างบ่อของพ่อทะใช้ไฟของเทศบาลเชื่อมกลาง  
                                          อีกบ่อชาวบ้านให้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนจ่ายค่าไฟ  
                                          ของบ้านธาตุผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบในการจ่ายไฟ บ่อของพ่อสมภารเทศบาล 
                                          จ่ายไฟ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ                 บ่อบาดาลสูบไว้ให้ชาวบา้นเอาไปใช้ใช่ไหมครับ บ่อแบบนี้จะเป็นของกรม 
(ประธานสภาฯ                        ทรัพย์ใช่ไหม มีอีกบ่อที่อยู่ในวัดถ้ามีปัญหาผู้ใหญ่ชัยบอกว่าถ้าจะแยก 
                                          ต้องการบ่อและเสาสูงอีกสักอัน หมู่ 13 ขนาดมี 2 บ่อยังไม่พอใช้ ต่อไปถ้า 
                                           ใครสร้างบ้านใหม่อยากให้มีบ่อดักไขมันน้ําเสียจะได้ไม่ไหลออกมา เชิญ 
                                           ท่านเอ่ียมครับ 
 
นายเอี่ยม  บุตรสารี                 เรียนท่านประธาน ผมอยากจะถามท่านนายกว่าที่เสนอขุดสระมานั้นได้ 
(ส.ทเขต 1)                          หมู่ไหนบ้าง คือบ้านห้วยหอย หมู่ 5 หมู่ 11 เขาต้องการขุดลอกหนอง 
                                          หว้ากับวังบกเพราะช่วงนี้มันไม่มีน้ํา ฝากท่านนายกด้วยนะครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ                โครงการที่เราทําไปเกี่ยวกับส.ส.หรือเปล่าครับ ตอนนั้นได้ข่าวว่าตําบลหลุบ 
(ประธานสภาฯ                      คาได้ขุดลอกเยอะอยู่ วันนั้นท่านนายกเรียกกรรมการประชุมเกี่ยวกับตลาด   

ทางคณะกรรมการได้ยกเว้นค่าเช่าตลาด 2 เดือน เนื่องจากผลกระทบจาก 
โควิด เห็นผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่ ประกาศว่าเทศบาลจะมอบถุงยังชีพให้ ไม่รู้ 
ประกาศยังไงเขามาลงทุกครัวเรือนเลย เพราะเราจะให้แค่คนที่ไม่ได้รับเงิน 
เยียวยาและผู้ยากไร้ เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่ส่งเลยดีกว่า ไม่ทราบว่า
หมู่บ้านอื่นเป็นแบบนี้ไหม  

 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธาน หนังสือที่ส่งไปจะชัดเจนคือผู้ยากไร้และผู้ที่ไม่ได้รับเงิน 
(นายกฯ)                              เยียวยากภาครัฐ เป้าหมายบ้านละไม่เกิน 50 คน เรื่องสุดท้ายเรื่องเบี้ยยัง 

ชีพของชาวบ้านจะโอนเข้าไปเกือบหมดแล้วเหลือเงินสดที่เราแค่ 100,000  
บาท จาก 2 ล้านกว่า ทางสวัสดิการก็จะไปจ่ายตามหมู่บ้าน จ่ายไม่นานก็ 
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เสร็จ ในส่วนของคนที่เสียไม่เกินวันที่ 10 ตามระเบียบน่าจะได้อยู่ วันที่ 1-
10 ถ้าเสียวันที่ 5 เงินก็จะเข้าเหมือนเดิม จริง ๆเทศบาลจ่ายเกิน  

 
นายน้อย  หารอาวุธ                 คงหมดแล้วนะครับในวาระอ่ืน ๆ ขอฝากท่านสมาชิกว่าตอนนี้เราต้องเริ่ม  
(ประธานสภาฯ                       เตรียมโครงการที่จะเข้าเทศบัญญัติแล้ว ปี2564 คงอยู่ในแผน 4 ปี ถ้าที่  
                                         ไหนมีปัญหาบอกว่าแผนเขามาแบบนี้ อย่างหมู่ 4 หมู่ 13 แผนทําร่องน้ํามา   
                                         อันดับ 1 ก็ต้องทําต่อให้เขา   
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม      เรียนท่านประธาน ในส่วนโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลจนถึงปิดงบประ 
(นายกฯ)                               มาณ ที่เป็นอบรมทั้งหมดเราจะไม่มีตามหนังสือสั่งการ แม้แต่หน่วยงาน 
                                          กลางเขาก็ไม่มีประชุมที่จังหวัด ประชุมทางวิดิโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียว  
                                          แม้แต่งานประเพณี งานกีฬาก็ไม่มี ตามสถาณการณ์โรคโควิด จ่ายเท่าที่ 
                                          จําเป็นก่อนจนกว่าสถาณการณ์จะดีขึ้น   
 
นายน้อย  หารอาวุธ                 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
(ประธานสภาฯ)                     ท่านสมาชิก ทางสํานักปลัด หัวหน้าสํานักปลัด ทางกองช่าง ผมขอปิด 
                                          ประชุมครับ                
 
                                         ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 

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

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลธาตุทอง 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 



16 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น 
หลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ).............................................                (ลงชื่อ)..............................................   

                (นางนวนระออง   แสวงรัตน์)                                    (นายสนอง   สนธิสมพันธ์) 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
       (ลงชื่อ)............................................ 

                            (นายเอลวิส  รัตนประทุม)   
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 

        (ลงชื่อ)............................................ 
                              (นายน้อย  หารอาวุธ)   
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

 
                         
     
  
 
 
 
 

 


