
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 256๔ 

วันศุกร์ ที่ 1๘ เดือน สิงหาคม 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. นายเอี่ยม  บุตรสาลี  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
5. นายณฤพล  โคตรภูเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6. นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7. นายอดุลย์  พิมพ์สราญ        ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
8. นายสวัสดิ์    บุตะเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
9. นายสุวิทย ์  วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10. นางสงวน  มุนนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๑. นางพุธ  ผ่านค า  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายกุหลาบ  เกิดมงคล ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายยุทธศาสตร์   วัชรธนาคม      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรี 

 2. นายวิทยา          หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี  
3. นางศิริพรรณ  บุตะเขียว ต าแหน่ง     รองนายกเทศมนตรี 
4. นางหนูพาด  แก่นสุข  ต าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายน้อย    พลเดช  ต าแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นายค าพอง  คลองพวก ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายฐิติวัตน ์  โชคบัณฑิต ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายมังกร  เจริญเกียรติ ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทน 

           ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๐. นายนพดล       จานชมภู         ต าแหน่ง    นายช่างโยธาช านาญงาน 
๑๑. นายวิทวัส  เพชรล้ า  ต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนช านาญการ 
๑๒. นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ           ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว
(เลขานุการสภาฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทอง ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จ านวน ๑๑ ท่าน ลา ๑ ท่าน คือ ท่านกุหลาบ เกิดมงคล 
เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด - 19 ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

       เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นวันนัดประชุมสภา  
วันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง
ที่ ๒ ประจ าปี 256๔ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ กระผมขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ และท่านนายกก็ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

       เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือให้
ทางสมาชิกสภาฯ ได้อ่านทบทวน มีข้อความใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เชิญ
สมาชิกสภาฯ ครับ  
 

       เชิญท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ 
 

นายสวัสดิ์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เขต 2 รายงานการประชุมครั้ง
ที่แล้ว กระผมเห็นว่า ในหน้าที่ ๘ ในขั้นรับหลักการไม่มี เป็นการข้าม
ขั้นตอน เป็นส่วนที่ส าคัญมาก หากไม่มีขั้นรับหลักการ เราจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติไม่ได้ การบันทึกรายงานการประชุม ไม่อยากให้มี
ข้อผิดพลาดและบกพร่อง ดังนั้น ในส่วนที่ข้ามขั้นตอนรับหลักการใน
รายงานการประชุมควรพิจารณาอย่างไร ก็ขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ ขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 

/นายสมควร... 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ขอขอบคุณท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ ในรายงานการประชุม ใน
หน้าที่ ๘ ในย่อหน้าสุดท้าย ที่ไม่มีขั้นรับหลักการ ให้ด าเนินการบันทึก
เพ่ิมเติมครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ 
 

นายสวัสดิ์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดู 
กระผม นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เขต ๒ รายงานการประชุมใน
หน้าที่ ๑๐ หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วมีการ
บันทึกว่ามติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการ
ประชุม กระผมว่ามันเป็นการรวบรัดค า ควรจะใช้ค าว่า ต่อไปเป็นการ
รับรองรายงานการประชุม แล้วค่อยใช้ค าว่า มติที่ประชุมครับ กระผมว่า
ส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ขอขอบคุณท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ ในรายงานการประชุมให้
ด าเนินการบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม
อีกไหมครับ เชิญครับ  
 

       เชิญท่าน นายเอี่ยม บุตรสาลี ครับ 
 

นายเอี่ยม บุตรสาลี  
(สมาชิกสภาฯ เขต  1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดู 
กระผม นายเอ่ียม บุตรสาลี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมอยากให้บันทึก
รายงานการประชุมให้ละเอียดมากกว่านี้ก่อนน าส่งครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ขอขอบคุณท่าน เอ่ียม บุตรสาลี ครับ ในรายงานการประชุมก็ขอให้
บันทึกให้ละเอียดด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีก
ไหมครับ เชิญครับ 
 

       ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 นะครับ 
 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ (ขั้นแปรญัตติ)  
          ซึ่งในการประชุมครั้งที่แล้ว ทางสภาฯ ได้รับหลักการพร้อมได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน คือ 
            ๑. นายอดุลย์    พิมพ์สราญ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
            ๒. นางพุธ        ผ่านค า     รองประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
            ๓. นางสงวน     มุนนท์        เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
       ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมแปร
ญัตติต่อสภาฯ ได้รับทราบครับ เชญิครับ 
 

นายอดุลย์ พิมพ์สราญ 
(ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายอดุลย์ พิมพ์สราญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอ
น าเรียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 
       ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดให้มีการยื่นค าแปรญัตติใน
วันที่ ๑๔–๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๒ วันนั้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก
สภาฯ/ผู้บริหาร มาขอยื่นค าแปรญัตติ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ก าหนดไว้นั้น ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้ยืนตามร่าง
เดิม  
        

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านอดุลย์ พิมพ์สราญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ครับ ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๕ มติที่ประชุม คือ ยืนตามร่างเดิมครับ  
 

       กระผมจะขอมติจากสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตาม
คณะกรรมการแปรญัตติให้ยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ 
 

 

มติที่ประชุม 
 
 
 

ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ขั้นแปรญัตติ)ยืนตามร่างเดิม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 
 
 

/3.2.พิจารณาให้ความเห็นชอบ... 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

๓.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๕ (ขั้นลงมติ) 
       ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่สมาชิกสภาฯ กระผมจะขอมติ
นะครับ หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ เชิญครับ 
       เชิญท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ  
 

นายสวัสดิ์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมอยากให้มีการ
อภิปรายพอประมาณครับ เพ่ือเป็นการเสนอแนวความคิดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ ขอบคุณครบั 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

มติที่ประชุม 

       ขอขอบคุณท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
ไหมครับ เชิญครับ 
 

      ท่านประธานจะขอมติจากท่านสมาชิก กระผมจะขอมติ ท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ท่านนายสวัสดิ์  บุตะเขียว เสนอ 
เห็นชอบ     4    เสียง 
ไม่เห็นชอบ  6    เสียง 
งดออกเสียง  1   เสียง 
        

  

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

        ครับมติที่ประชุม 4 ต่อ 6 ไม่ให้มีการอภิปรายนะครับ ต่อไปกระผม
จะขอมติ ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕(ขั้นลงมติ) เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลธาตุทอง ท่านใดเห็นชอบ
กรุณายกมือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 (ขั้นลงมติ) 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง                                       

  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
 

       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 

/เรียนท่านประธานสภาฯ... 
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นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ส าหรับ
การพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ของเทศบาลต าบลธาตุทอง คณะผู้บริหารขอให้ค ามั่นว่า ในการใช้
งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะใช้งบประมาณให้คุ้มค่า เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนต าบลธาตุทอง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลธาตุทอง ในทุกๆ เรื่อง 
ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด–๑๙ งบประมาณใน
การใช้จ่ายเป็นงบกลางในการช่วยเหลือผู้ป่วยเชื้อโควิด -๑๙ เพ่ือกลับมา
รักษาตัวที่บ้าน (โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ) ตามนโยบายของผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ เป็นอย่างสูง หากมี
ข้อแนะน า ชี้แจง คณะผู้บริหารเพ่ือร่วมหาแนวทางช่วยเหลือและวิธีแก้ไข
ปัญหาแก่ประชาชนต าบลธาตุทองของเรา เรื่องต่อไป มีค าสั่งของผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปจนถึง วันที่  ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ในเทอมนี้ก็เป็นปัญหาหลักของคุณครูว่าจะสอนนักเรียน
อย่างไร จะสอบอย่างไร คงยังต้องรอค าสั่งจากจังหวัดชัยภูมิในเรื่องการเปิด
เรียนอีกเม่ือไหร่ ก็ขอน าเรียนทางสภาฯ เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

  
นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ได้อภิปรายต่อสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ 
 

       ถ้าไม่มี กระผมขอเพ่ิมเติมครับ เรื่องการบันทึกรายงานการประชุม 
อยากให้บันทึกให้ละเอียด ให้เป็นบรรทัดฐาน หลังจากบันทึกรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้วขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้ตรวจ
เพ่ือหาข้อแก้ไขเพ่ิมเติมร่วมกัน เพ่ือไม่ให้มีข้อผิดพลาดก่อนน าส่งนะครับ ก็
ขอฝากด้วยครับ 
 

       มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 
 

       ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 

 

ปิดประชุมเวลา 1๓.00 น. 
 

 (ลงชื่อ)............................................. 
        (นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลักฐาน 
 

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

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

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๒ . 
 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี 256๔  
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 256๔ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

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

   ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 


