
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 256๔ 

วันศุกร์ ที่ 1๐ เดือน พฤศจิกายน 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. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทน 

           ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๙. พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๐. นายธีรธรรม  แก้วเพญศรี ต าแหน่ง     นิติกรช านาญการ 
๑๑. นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ           ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๑๒. นายมานะชัย เทพสุรินทร์ ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
13.นายพชร  วะราศี  ต าแหน่ง    คนงานประจ ารถขยะ 
14.นางสาวดวงสิริ ช านาญวงษ ์ ต าแหน่ง    ผช.จพง.ธุรการ 
 
 

 
/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 เป็นวันนัดประชุมสภา  
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 256๔ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี 256๔ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลธาตุทอง ประจ าปี ๒๕๖๕ กระผมขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ และท่านนายกก็ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้อ่านทบทวน มีข้อความใดที่
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เชิญสมาชิกสภาฯ ครับ  
 

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
       ๓.๑ พิจารณาจัดตั้งวัดป่าหนองหญ้าขาวมุจรินทร์บรรพต บ้าน
ฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓ 

/เนื่องจากมีท่าน... 
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       เนื่องจากมีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยื่นญัตติไว้ แต่เอกสารไม่ครบ เรื่องนี้
ก็ให้ยุติไปก่อนนะครับ 
 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกรณียุติพิจารณาจัดตั้งวัดป่าหนอง
หญ้าขาวมุจรินทร์บรรพต บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓ กรุณายกมือ
ครับ 
            

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติพิจารณาจัดตั้งวัดป่าหนองหญ้าขาวมุจริ
นทร์บรรพต บ.ฝายพญานาคเหนือ ม.13 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ๓.๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลธาตุทอง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       รายละเอียดในวาระนี้ขอเชิญท่านนิติกร เป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ
ได้ทราบด้วยครับ เชิญครับ 
 

นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี 
(นิติกรช านาญการ) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบล 
ธาตุทอง ขออนุญาตน าเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
๒๕๖๔ ดังนี้  
       โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลธาตุทอง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นบังคับใช้ 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๔ 
(พ.ศ.  ๒๕๖๒) ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓  และมาตรา ๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลธาตุทอง โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลธาตุทองและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึง
ได้ตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ดังนี้ 

              ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลธาตุทอง 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ” 

/ข้อ ๒ เทศบัญญัติ... 
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              ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุทองแล้ว เป็นต้น
ไป 
              ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด
ของเทศบาลต าบลธาตุทองในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

              ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
  “อาคาร” หมายความว่า  ตึก บ้ าน เรือน ร้านค้า 
ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย
หรือใช้สอยได้ 
  “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามัน
และไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่านการ ใช้แล้ว 

“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า 
การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
  “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า 
ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า  ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความถึง นายกเทศมนตรี
ต าบลธาตุทอง หรือผู้ที่นายก เทศมนตรีต าบลธาตุทองมอบหมาย 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึง ปลัดเทศบาล 
พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
              ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าและยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
              ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อ
ดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด   
       ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย 
และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

              ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและตก 

 

/(๒) สั่งให้เจ้าของหรือ... 
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 (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบาย
น้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวัน 

              ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา 
เก็บขนน้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อ
ดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ 

              ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท 

              ข้อ ๑๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

              ข้อ ๑๑ ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดัก
ไขมัน ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลธาตุทองก าหนด 

              ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 

              ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้น
การปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคาร
และพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท  
เป็นต้น 
              ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทองรักษาการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัตินี้ และให้อ านาจออก ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือก าหนด
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
       กระผมขอน าเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ท่านนิติกรก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
ขออภิปราย เสนอความคิดเห็นครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน ณฤพล โคตรภูเขียว สมาชิกสภาฯ เขต 1 ครับ 
 
 
 
 
 

/นายณฤพล... 



- 6 - 
 
นายณฤพล โคตรภูเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายณฤพล โคตรภูเขียว สมาชิกสภาฯ เขต 1 ส าหรับเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กระผมเห็นด้วยครับ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร จะท าให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น แต่กระผมมีข้อสงสัยในข้อ ๘ คือ
การเก็บน้ ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปทิ้งหรือไปก าจัดได้ที่ไหน ใครจะ
เป็นผู้รับผิดชอบครับ ขอบคุณครับ  
 

นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี 
(นิติกรช านาญการ) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกรช านาญการ การเก็บน้ ามันหรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปทิ้งหรือไปก าจัดเป็นหน้าที่ประชาชนเลยครับ 
ในตอนนี้ทางเทศบาลได้น าร่างเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาตราเป็นเทศบัญญัติ 
แล้วการก าจัดไม่น่าจะมีปัญหาครับ เมื่อก่อสร้างแล้วทางเทศบาลเราก็มีกอง
สาธารณะสุขฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวของในการก าจัดครับ ขอบคุณครับ    
 

นายเอี่ยม บุตรสาลี  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายเอ่ียม บุตรสาลี สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยนะครับ 
เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ท าให้เราปลอดภัย เป็นผลดีต่อประชาชนทุกคน 
อยากให้มีการท าทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือนเลยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายกุหลาบ เกิดมงคล 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายกุหลาบ เกิดมงคล สมาชิกสภาฯ เขต 1 ส าหรับการติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารก็ดีครับ กระผมอยากถามว่าเบื้องต้นต้องท า
ทุกครัวเรือนหรือไม่ครับ ภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ประชาชนจ่ายเองหรือมีโครงการ
เข้ามาช่วยเหลือครับ ขอบคุณครับ 
 

นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี 
(นิติกรช านาญการ) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกรช านาญการ เรื่องค่าใช้จ่าย 
ครัวเรือนจะต้องออกค่าใช่จ่ายเองครับ แต่ เป็นผลดีในอนาคต ซึ่งแต่ละ
ครัวเรือนออกค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวในกรณีก่อสร้าง แต่สามารถใช้งานได้
นาน ขึ้นอยู่กับการที่เราจะบ ารุงรักษา และรักษาความสะอาดได้มากน้อย
ขนาดไหนครับ ขอบคุณครับ 
 

/นายสมควร... 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีท่านใดจะอภิปราย เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน สุพจน์ ศิลาบุญ ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาการปลัด
เทศมนตรีต าบลธาตุทอง ครับ 
 

นายสุพจน์ ศิลาบุญ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาการ
ปลัดเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสุพจน์ ศิลาบุญ ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาการปลัดเทศมนตรี
ต าบลธาตุทอง ขออนุญาตเรียนชี้แจ้งนะครับ กรณีออกเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสีย
จากในอาคารและครัวเรือน โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือบังคับ
ให้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ ซึ่งมีหนังสือออกมาตั้งแต่ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ และจังหวัดชัยภูมิได้น ามาเพ่ือที่จะกระตุ้นให้องค์กรท้องถิ่นได้
ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว ได้มีหนังสือออกจากจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อจังหวัดชัยภูมิได้พิจารณาออกหนังสือฉบับนี้แล้ว 
คณะกรรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็ได้น าตัวนี้มาเป็นตัวชี้วัดในการให้คะแนน ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การตรวจ LPA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เทศบาลต าบล
ธาตุทองของเราไม่ได้มีการตราในเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงไม่มี
คะแนนตัวชี้วัดในเรื่องนี้นะครับ ท าให้คะแนนตัวชี้วัดของเราต่ าลงไป ฉะนั้น
คณะกรรมการร่างเทศบัญญัติจึงได้พิจารณาให้เรื่องนี้ ได้มีคะแนนในตัวชี้วัด
ในการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในปีต่อไป  
       การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ใช้บังคับเฉพาะผู้ที่ขอ
อนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประกาศ 
พรบ. ผังเมืองรวม ,พรบ. ควบคุมอาคาร มีการบังคับใช้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผู้ใดจะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ต่อเติมอาคาร ต้องยื่น
ค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ ร่างเทศบัญญัตินี้ใช้เฉพาะผู้
ที่มาขออนุญาตใหม่ ไม่ได้ย้อนหลังเหมือนที่ท่านนิติกรได้กล่าวไว้เบื้องต้น
นะครับ ส่วนแบบมาตรฐานเราใช้ของกรมควบคุมมลพิษ ส านักจัดการ
คุณภาพน้ าส่วนน้ าเสียชุมชน ก็จะมีหลายแบบให้เลือก ถ้าเป็นอาคาร
พาณิชย์ มีผู้ ใช้อาคาร มีผู้ ใช้น้ าหลายคนก็จะเป็นแบบถังดักไขมัน ๒ 
ลูกบาศก์เมตร/๓ ลูกบาศก์เมตร/ ๔ ลูกบาศก์เมตร แล้วแต่จ านวนผู้ใช้ จะมี
ตารางมาตรฐานก าหนดไว้ ส าหรับครัวเรือนทั่วไป จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 
ส าหรับขนาดหนึ่งครัวเรือน ส่วนมากจะเป็นลักษณะคล้ายบ่อเกรอะ/บ่อซึม 

/ดักน้ าเสีย... 
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ดักน้ าเสีย/ดักไขมันไว้ก่อน ก่อนที่จะไหลลงสู่สาธารณประโยชน์ ขอน าเรียน
ชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีท่านใดจะอภิปราย เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน สวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

นายสวัสดิ์ บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายสวัสดิ์ บุตะเขียว สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขณะนี้ก าลังพิจารณา
เกี่ยวกับญัตติการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร กระผมฟังนิติกร
ชี้แจงผ่านไปว่า จะมีการปรับหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เป็นต้น พอฟังท่าน
ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด ชี้แจงก็อีกอย่าง เฉพาะผู้ของ
อนุญาตสร้างอาคารใหม่เท่านั้น กระผมฟังก็ยังสับสนอยู่ครับ สรุปเป็นไป
ตามแบบไหน อย่างไรครับ ก็ขอเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ หัวหน้าส านักปลัด ไม่ต้องสับสนนะครับ 
กระผมขอชี้แจงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร จะบังคับใช้เฉพาะผู้ที่มาขออนุญาตก่อสร้าง
ใหม่เท่านั้นนะครับ ตามหลักกฎหมายจะไม่บังคับย้อนหลังเป็นผลเสีย
ประชาชนอยู่แล้วนะครับ ท่านใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ 
ตั้งแต่เทศบัญญัตินี้ประกาศใช้ ก็มีผลบังคับใช้ทันทีครับ ขอเน้นย้ านะครับ 
เฉพาะผู้ที่ขอปลูกสร้างบ้านใหม่เท่านั้น ไม่มีผลบังคับย้อนหลังนะครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดครับ กระผมขอเรียนถามครับ ถ้า
สภาเทศบาลฯ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้วนะครับ ประชาชนต้องมาติดต่อ
ขออนุญาตทุกครัวเรือนที่จะขอก่อตั้งหรือปลูกสร้างบ้านใช่ไหมครับ 
ขอบคุณครับ 
 

พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ หัวหน้าส านักปลัด ขอน าเรียนต่อสภา
ครับ ให้ประชาชนที่ขออนุญาตก่อตั้งหรือปลูกสร้างบ้าน/อาคารใหม่ บังคับ
ก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีท่านใดจะอภิปราย เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
 
 
 

/ถ้าไม่มี กระผม... 
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       ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติรับรองเทศบัญญัติเทศบาลต าบลธาตุทอง 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ นะครับ 
 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลธาตุทอง 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุณายก
มือครับ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลธาตุทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง                                       

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
        

       เชิญท่าน พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ หัวหน้าส านักปลัด ครับ 
 

พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ หัวหน้าส านักปลัด สืบเนื่องจากเทศบาล
ต าบลธาตุทองของเรา ได้สมาชิกใหม่มาปฏิบัติราชการจ านวน ๑ ท่าน เป็น
คนจังหวัดขอนแก่น ย้ายมาจากเทศบาลต าบลแก้งคร้อ มาสังกัดส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทองของเรานะครับ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จึงขอน าเรียนต่อสภาฯ เพ่ือมาแนะน าตัวให้รู้จัก ต่อไปก็
จะได้ท างานร่วมกับท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารนะครับ ในโอกาส
นี้ผมขออนุญาตให้ท่าน มานะชัย เทพสุรินทร์ ได้แนะน าตัว ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       เชิญครับ เชิญท่าน นายมานะชัย เทพสุรินทร์ ครับ 
 

นายมานะชัย เทพสุรินทร์  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขออนุญาตแนะน าตัวอีกครั้งหนึ่งครับ กระผมชื่อ นายมานะชัย เทพ
สุรินทร์ ชื่อเล่นชื่อ อาทิตย์ ครับ ภูมิล าเนาตามบัตรประชาชนอยู่ที่ ต าบลใน
เมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นนะครับ บ้านเกิดของกระผมอยู่ที่บ้าน
ส่วนน้ าขุ่น ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กระผมจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ จากที่ท่านหัวหน้าส านักปลัดได้น าเรียนนะครับว่า กระผมได้
เดินทางมารายงานตัวเพ่ือที่จะรับต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

/สังกัด ส านักปลัด... 
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สังกัด ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งกระผมเดินทางมาจากเทศบาลต าบลแก้งคร้อ ซึ่งกระผมด ารงต าแหน่งอยู่
ที่เทศบาลต าบลแก้งคร้อ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ๘ เดือน กระผมก็ได้มาบรรจุ
จากการสอบได้จากบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เลือกลง
มาบรรจุที่เทศบาลต าบลแก้งคร้อ และได้รับโอกาสจากท่าน ยุทธศาสตร์ 
วัชรธนาคม นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านคณะผู้บริหาร  และท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ ให้กระผมได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนงานของเทศบาลต าบลธาตุทอง กระผมขอสัญญา ณ ที่นี้ว่า จะใช้
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนางานอย่างเต็มที่ และจะ
รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ หากมีขอบกพร่องต่างๆ ก็
ขอให้แนะน า ชี้แนะกระผม ที่กระผมจะได้น าไปปฏิบัติให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วย
นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ก็ขอกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของเราด้วยนะครับ  
 

       มีท่านใดจะน าเรียน เสนอต่อสภาฯ อีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน วิทยา เหล่าเพชร รองนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ครับ 
 

วิทยา เหล่าเพชร  
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
วิทยา เหล่าเพชร รองนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง เมื่อสักครู่  ท่าน
เจ้าหน้าที่ได้แนะน าตัวไปแล้ว อยากมอบหมายให้ท่านหัวหน้าส านักปลัด ได้
แนะน าท่านสมาชิกสภาฯ ได้รู้จักครับ ขอบคุณครับ 
 

พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ 
(หัวหน้าส านักปลัด) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ หัวหน้าส านักปลัด ขออนุญาตแนะน า
สมาชิกสภาฯ ครับ 

นายสมควร มาลากอง ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
นายสาโรจน์ หล่าเพชร ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
นายกุหลาบ เกิดมงคล ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายเอี่ยม บุตรสาลี ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายณฤพล โคตรภูเขียว ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายอดุลย์ พิมพ์สราญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  1 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  2 
นายสุวิทย์ วานนท์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  2 

/นางสงวน... 



- 11 - 
 

นางสงวน มุนนท ์ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  2 
           นางพุธ ผ่านค า ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต  2 
 

       คณะผู้บริหาร 
นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม ต าแหน่งนายกเทศมนตรี 

 นายวิทยา หล่าเพชร ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
นางศิริพรรณ บุตะเขียว ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
นางหนูพาด แก่นสุข ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายน้อย พลเดช ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

       และมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายฐิติวัตน์ โชคบัณฑิต ต าแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นายมังกร เจริญเกียรติ ต าแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดครับ 
 

       มีท่านใดจะน าเรียน เสนอต่อสภาฯ อีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกรช านาญการ ครับ 
 

นายธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี 
(นิติกรช านาญการ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี นิติกรช านาญการ กระผมต้องขอขอบคุณ
ทางสภาฯ นะครับ ที่ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างเทศบัญญัตินี้  ก็จะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับ ในส่วนเรื่องอ่ืนๆ ทางงานนิติการ 
เทศบาลต าบลธาตุทอง ได้รับเอกสารจัดสรรจากส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นแผ่นผับ แผ่นประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเทศบาลต าบลธาตุทองมีศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ตั้งอยู่ที่เทศบาลต าบลธาตุทอง ให้บริการประชาชนนะครับ ซึ่ง
กระผมจะมีแผ่นผับ จ านวน ๒ ฉบับ และแผ่นประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ 
ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้านกฎหมาย มีคิวอาร์โค๊ดให้แสกน
เพ่ือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในการช่วยเหลือประชาชน อยากน า
เอกสารฉบับนี้มาให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้น าไปประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้านของท่านต่อไป ส่วนกระผมในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนเทศบาลต าบลธาตุทอง พร้อมที่จะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องข้อ
กฎหมายตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนกระผมก็พร้อมและยินดีจะออกไปดูสถานการณ์ที่เกิด
เหตุทุกเมื่อ และช่วยเหลือประชาชนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ  
ขอบคุณครับ 
 
 
 

/นายสมควร... 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่านนิติกรครับ  
 

       มีท่านใดจะน าเรียน เสนอต่อสภาฯ อีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน นายมานะชัย เทพสุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ครับ 
 

นายมานะชัย เทพสุรินทร์  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายมานะชัย เทพสุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระผม
ขออนุญาตน าเรียนงานที่กระผมด าเนินการอยู่นะครับ ถือเป็นงานด่วน 
เพ่ือที่จะให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน เป็นบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เมื่อวานนี้ก็ได้โทรประสานท่านเบื้อต้น แต่มีบางหมายเลข
ก็โทรติดต่อไม่ได้ ก็ขอกราบประทานอภัยด้วย ซึ่งต้องการกรุ๊ปเลือด 
เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาบันทึกไว้อยู่ในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ 
กระผมจะต้องรวบรวมแล้วจะส่งไปให้ท่านนายอ าเภอภูเขียวลงนามใน
ล าดับต่อไป และอีกงานหนึ่งนะครับ ถือเป็นงานเร่งด่วนของนักทรัพยากร
บุคคล ตอนนี้ก็อยากจะทราบเครื่องราชฯ เพ่ือที่จะเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในกับทุกท่าน ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในวาระต่อไปกระผมจะส ารวจเครื่องราชฯ ท่านนายก ท่านคณะ
ผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้ว 
เพ่ือที่ผู้จะได้ด าเนินการขอเครื่องราชฯ รอหนังสือจากจังหวัดชัยภูมิแจ้ง
มาแล้วกระผมจะด าเนินการขอเครื่องราชฯ ให้กับทุกๆ ท่านนะครับ  
กระผมจะขออนุญาตส ารวจจากท่านอีกครั้งนะครับ เพ่ือที่จะด าเนินการขอ
เครื่องราชฯ ให้กับท่าน ก็ขออนุญาตส ารวจด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอขอบคุณท่าน มานะชัย เทพสุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
ครับ  
 

       มีท่านใดจะน าเรียน เสนอต่อสภาฯ อีกไหมครับ เชิญครับ 
 

       เชิญท่าน กุหลาบ เกิดมงคล สมาชิกสภาฯ เขต 1 ครับ 
 

นายกุหลาบ เกิดมงคล  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม กุหลาบ เกิดมงคล สมาชิกสภาฯ เขต 1 ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บ
เกี่ยว เรื่องถนนทางการเกษตร และไฟทางส่องสว่างนะครับ ทางบ้านห้วย
หอย วัดชมพลอย ก็มีประชาชนร้องเรียนกระผมมาครับ ก็ของฝากด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 
 
 
 

/วิทยา... 
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นายวิทยา เหล่าเพชร  
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่าน
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม วิทยา เหล่าเพชร รองนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง เรื่องถนน
การเกษตรนะครับ ถ้าสามารถท าได้เร็วที่สุดวันไหนก็จะด าเนินการทันที่เลย
นะครับ หากสามารถเข้าด าเนินการได้จะด าเนินการทันทีครับ ขอบคุณครับ 

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       มีท่านใดจะน าเรียน เสนอต่อสภาฯ อีกไหมครับ 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  ๓  ป ระจ า ปี  256 ๔  
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 256๔ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

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

   ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 


