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-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นายน้อย หารอาวุธ ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   
2.  นายสวัสดิ์   บุตะเขียว ต าแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง   
3.    นายสมควร มาลากอง ต าแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
4.  นายสนอง สนธิสมพันธ์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต 1  
5.  นายสุวรรณ์ ศรีสุภาพ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6.  นายเอี่ยม บุตรสาลี            ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7.   นายสาโรจน์ หล่าเพชร ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
8.  นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
9.   นายสุวิทย์ วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10.   นายเอลวิส รัตนประทุม ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่ม ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ต าแหน่ง    นายกเทศมนตรี 
2.นายวิทยา         หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี  
3.นางศิริพรรณ     บุตะเขียว       ต าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี 
4. นายน้อย   พลเดช  ต าแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    
5. นายสุพจน์    ศิลาบุญ ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง  
6. พ.จ.อ.เอก   ภูมิพัฒนโชติ    ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด 
7.พ.จ.อ.ปัญญา     สุจริต  ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
8.นายธินกร        เชื้อในเขา ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
9.นายวิทวัส        เพชรล้ า ต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
10. นางวิรากานต์  กู่ชัยภูมิ         ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
11.นายนพดล      จานชมภู        ต าแหน่ง     นายช่างโยธาช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว             เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมรับ  
(รองประธานสภา)                ฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
                                       ขณะนี้ได้เวลาตามที่ทางสภาก าหนดแล้ว ก่อนที่เราจะเปิดการประชุม 

                              เราเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อน ขอ                                     
                                       เชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

                                           
นายน้อย    หารอาวุธ          ครับที่ประชุมพร้อมผมขอเปิดการประชุมครับ สวัสดีทางท่านบริหาร 
(ประธานสภาฯ)                    ทุกท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็น 
                                        วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3  
ระเบียบวาระท่ี 1                 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
    มีอยู่ 2 เรื่องหนึ่งผมได้รับหนังสือจากสถาบันส่งเสริมพัฒนา  

ศักยภาพซึ่งเชิญท้องถิ่นของเรา ก็มีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ให้เข้ารับการ
อบรม หัวข้อการอบรมคือการถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและการจัดตั้ง
ท้องถิ่นฉบับใหม่ เพ่ือการเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น และบทบาท
กิจการสภาท้องถิ่น ภายใต้หลักนิติรัฐนิติธรรม มีการก าหนดวันอบรม ที่มีอยู่ 
2 ที่ ที่จัดอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 28 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จัดอยู่โรงแรม
พรหมมินทร์การ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2 เนื่องจากวันที่ 11 ถึง 
13 กันยายนปี 63 จะอยู่ที่โรงแรมสยามแกรนด์จังหวัดอุดรเป็นการอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเน้นทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาที่เข้ารับการอบรม
ท้องถิ่น ของเราค่อยปรึกษากันว่าเราจะมีการอบรมไหม ซึ่งทุกปีเราก็ได้ตั้ง
ไว้ เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 2 คือช่วงต้นเดือนได้ไปร่วมประชุมที่จังหวัด ซึ่ง
มีข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบภายในต าบลของพวกเราเก่ียวกับคนที่เคย
ไปท างานที่ประเทศไต้หวัน เขาจะคืนเงินสวัสดิการให้ เมื่ออายุครบ 60 ปี
ขึ้นไป ซ่ึงไปท างานมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการ ท างาน 1 ปี จะคืนให้ 
1 เดือน ท างาน 5 ปีจะได้คืน 5 เดือน ผมจะแจกเอกสารให้ทางสมาชิกให้ไป
ประกาศกับทางหมู่บ้านว่ามีใครได้ไปท างานไหม เชิญท่านนายกครับ 
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นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมรับ
(นายก ฯ)                            ฟัง เรื่องแจ้งให้ทราบคือ เรื่องท่ี 1ตามเอกสารที่ท่านได้รับคือข้อมูลการรับ 

จ่ายของเทศบาลของเราข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2563 รายรับรวมทั้งหมด 
63,155,050 บาท รายจ่าย 50,334,408 บาท เราตั้งไว้ที่ 65,500,000 บาท 
อีก 2 เดือนก็น่าจะเกินที่ตั้ง แต่อาจจะไม่เยอะ เรามีเงินสะสมวันที่ 11 คือ 
10,968,301 บาท เงินทุนส ารอง 18,008,039 บาท เรื่องท่ี 2 หนังสือจาก 
กกต.จังหวัดชัยภูมิ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ส านักงานการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาล
ต าบลทุกแห่ง ได้ลงนามในการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 36 แห่ง สรุปในเขต
ของเราแบ่งเป็น 2 เขต เทศบาลต าบลธาตุทองเขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน
สมาชิก 6 คน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 2 4 5 9 11 13 เขตเลือกตั้งที่ 2 
สมาชิก 6 คนประกอบด้วยหมู่ที่ 3 6 7 8 10 12 เป็นอ านาจของกกต.  
เรื่องท่ี 3 เรื่องการย้ายของพนักงานเทศบาล ที่ไปรับต าแหน่งที่สูงขึ้น มีผอ.
ทศพิธ ต่ออ านาจได้ผอ.ระดับกลางที่เทศบาลต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย และคุณสัจจา บุญค าภา ย้ายไปที่เทศบาลนาหนองทุ่ม ส่วนการ
สรรหาก็รอจากส่วนกลางอีกครั้ง 

 
นายน้อย  หารอาวุธ          ท่านนายกได้แจ้งให้ทราบ เรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งของเรา ต่อไปเป็น 
(ประธานสภาฯ)      
               
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว   
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจ าปี 2563 ได้แจกส าเนารายงานการประชุมให้ทางท่านสมาชิกได้
อ่าน ว่ามีข้อความใดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองการประชุมครั้งที่แล้วสรุปว่า
เห็นชอบทุกท่านนะครับ 
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มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม  

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3                   เรื่องเพื่อพิจารณา  
                                         3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564       
                                         ขั้นรับหลักการ เชิญท่านนายกครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภาบัดนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุทอง 
(นายกฯ)                              จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาล  

 ต าบลธาตุทอง โอกาสนี้ทางฝ่ายผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุทอง ขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
แนวทางนโยบายการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
1 สถานการณ์คลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ 2563 ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2563 การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร 37,983,612 บาท  1.1.2 เงินสะสม 10,968,301 
บาท 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม 18,008,039 บาท 1.1.4 รายการที่กัน
ไว้ก่อนหนี้ผูกพัน ยังไม่มี 1.1.5 รายการที่กันไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่มี 
1.2 เงินกู้คงค้าง ยังไม่มี 2 การบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1. รายรับจริง จ านวน 63,074,828.26 
บาทประกอบด้วยหมวดภาษีอากร 20,613 บาท หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต 103,636 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 385,355 
บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 206,240 บาทหมวดภาษีจัดสรร 
24,629,925.63 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน 37,729,058 บาท 2. เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 169,869 บาท 3. รายจ่ายจริง
จ านวน 49,895,739.37 บาท ประกอบด้วย งบกลางจ านวน 17,745,804 
บาท งบบุคลากร จ านวน 14,828,916 บาท งบด าเนินงาน 8,601,468 
บาท งบลงทุนจ านวน 6,480,600 บาท  
เงินอุดหนุนจ านวน 2,239,000 บาท 4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์จ านวน 169,869 บาท 5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน
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สะสมจ านวน 11,262,200 บาท งบประมาณประจ าปี 2564 รายได้จัดเก็บ
เองประมาณการ ปีพ.ศ. 2564 หมวดภาษีอากร 64,500 บาท หมด
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 254,400 บาท หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 371,800 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 75,000 บาท หมวดรายได้
จากทุน 10,000 บาทรวมรายได้จัดเก็บ 775,700 บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดภาษีจัดสรร 26,430,000 
บาท รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 38,294,300 บาท รวม 65,500,000 บาท บันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลธาตุ
ทองด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,030,890 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,568,706 บาทด้านบริการชุมชนและ
สังคมแผนงานศึกษา 12,656,745 บาท งานสาธารณสุข 4,068,000 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,143,360 บาท แผนงานเคหะชุมชน 4,448,744 
บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000 บาท แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 700,000 บาท ด้านการเศรษฐกิจการ
อุตสาหกรรมและการโยธา 5156,200 บาท แผนงานการเกษตร 965,541 
บาท ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 21,491,814 บาทรวม
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,500,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นงบสมดุล 
รายละเอียดงบประมาณราย รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ทั้งสิ้น 
65,500,000 บาท แยกเป็นรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 64,500 บาท 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 50,000 บาทภาษีป้าย 14,500 บาท หมด
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 254,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับขายสุรา 2,500 ควบคุมอาคาร 1,000 บาทธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 1,500 บาทค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 200,000 
บาท ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,000 บาทค่าปรับ
ผู้กระท าความผิดกฎหมายสาธารณสุข 500 บาท ค่าปรับการผิดสัญญา 
10,000 บาท ค่าปรับอ่ืน ๆ 1,000 บาท ค่าใบอนุญาตเก็บสิ่งปฏิกูลหรือขยะ
มูลฝอย 8,000 บาทค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 22,500 บาท ค่าจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 2,000 บาท ค่า
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,000 บาทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง 300 บาท ค่าบริการอื่น ๆ 100 บาท หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 160,000 บาท ดอกเบี้ย 200,000 
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บาท รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆจ านวน 10,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม 75,000 บาท ค่าขายแบบแปลน 10,000 บาทรายได้รายได้เบ็ดเตล็ด 
65,000 บาท รายได้จากทุน 10,000 บาท ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
10,000 บาท รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหมวดภาษีจัดสรร จ านวน 26,430,000 บาท ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 400,000 บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพรบก าหนดแผน 10,000,000 
บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพรบ.จัดสรรรายได้ 5,100,000 บาท ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 200,000 บาท ภาษีสรรพสามิต 9,200,000 บาท ค่าภาคหลวงแร่ 
75,000 บาท ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม 85,000 บาท ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทางประมวลกฎหมายที่ดิน 1,370,000 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 38,294,300 บาท ส าหรับ
รายละเอียดร่างงบประมาณต่าง ๆทางฝ่ายบริหารก็ได้ส่งให้ทางสภาไปก่อน
หน้านี้ ทางสภาคงได้อ่านฝากท่านฝากทางสภาให้พิจารณาต่อไป 

 
นายน้อย  หารอาวุธ          รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2564 ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงตั้ง 
(ประธานสภาฯ)                     งบประมาณแบบสมดุลคือ 65,500,000 บาทให้สมาชิกของเราได้ทราบถือ 

ว่าตั้งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ปีที่แล้วตั้ง 65,000,000 ปีนี้ตั้ง 65,500,000 บาท 
ท่านสมาชิกคงได้อ่านดูแล้ว และเราได้ประชุมกันแล้วนอกรอบ ซึ่งได้
โครงการไปทุก ๆหมู่บ้าน ช่วงต่อไปคงเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศ
บัญญัติของเทศบาลต าบลธาตุทองของเรา ประจ าปีงบประมาณ 2564 มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ   
 

นายเอี่ยม บุตรสาร ี                 เรียนท่านประธาน ฝ่ายผูบ้ริหารเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ด้วยเรื่องเทศ  
    (ส.ท เขต 1)                      บัญญัติรายละเอียดดีกว่าทุกปี มีอยู่เขต 1 โครงการที่ 10 ผิดตรงร่อง  
                                          ระบายน้ าบ้านนายจ ารัสให้เปลี่ยนเป็นบ้านพ่อหลัด โคตรภูเขียวครับ 
  
นายน้อย  หารอาวุธ            มีท่านอื่นที่จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านเลขาครับ  
(ประธานสภาฯ)                                           
 
นายสมควร มาลากอง              เรียนท่านประธานสภาส าหรับร่างเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณปี 2564   
(เลขาสภาฯ)                          ผมเห็นชอบด้วยแต่มีอยู่ 1 โครงการที่มีปัญหาคือหมู่ที่ 9 โครงการที่ 7   
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โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ไม่ทราบว่าทาง
ผู้บริหารได้ถามเจ้าของที่เขาหรือยังเขาว่าถ้าแบ่งคนละครึ่งเขาจะยอมให้แต่
ในร่างเทศบัญญัติของเรามันระบุเฉพาะของนายทวิชสัจจะขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 3 เมตร 60 ซม. ถ้าเอาฝ่ายเดียวเขาจะไม่ยอม 
 

นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ขออนุญาตเรียนท่านประธาน ในส่วนของชื่อ คงเป็นแค่ชื่อ ผมได้คุยกับพ่อ 
(นายกฯ)                              สมภารแลว้ไม่มีปัญหาเพราะเราขอใบให้ทั้ง 2 เจ้าเซ็น  
 
นายน้อย  หารอาวุธ            ท่านอ่ืนมีไหมครับที่จะอภิปราย เชิญท่าน สนอง ครับ 
(ประธานสภาฯ)      
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์           เรียนท่านประธานสภา ผมขอต าหนิเรื่องการส่งเอกสาร ผมได้รับ  
(ส.ท เขต 1)                         เอกสารวันที่ 16 กลัวผิดระเบียบ ผมนับดูแล้วมันไม่ครบ แต่ดูแล้วถูก  

 เพราะออกหนังสือวันที่ 6 สิงหาคม ใช้เวลา 4 วันถึงผม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ผมได้ตรวจอ่านดูทุกหน้า ผมขอยกย่อง
เทศบัญญัติปีนี้เพราะสมบูรณ์แบบ ผมพอใจศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
โครงการบุญบั้งไฟปีนี้ที่ได้มากขึ้น แต่สงกรานต์กับลอยกระทง ท่านนายก
น่าจะเพ่ิมเงินมากกว่านี้ ผมว่าไม่พอแน่ ๆกับค่าใช้จ่ายแต่ละปี ส่วนอื่น ๆ
เห็นด้วยทุกโครงการ ขอขอบคุณท่านนายกครับ 

 
นายน้อย  หารอาวุธ           คงพอใจกันทุกหมู่บ้านอยู่ที่ความเดือดร้อนแต่ละหมู่บ้าน ถ้ามีความ     
(ประธานสภาฯ)                      เดือดร้อนท่านนายกจะมีการจ่ายขาดอีก คงเป็นช่วงหลังฤดูฝนไปแล้ว  
                                         เชิญท่านรองครับ  
 
นายสวัสดิ์ บุตะเขียว              เรียนท่านประธานเรื่องเทศบัญญัติผมยังไม่พอใจ เพราะว่าปัญหาหมู่ 7  
 (รองประธานสภา)                 เยอะ แต่ตามสัดส่วนของงบประมาณ ก็ไม่เป็นไรครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขอมติเพ่ือรับร่างเทศ  
(ประธานสภาฯ)                     บัญญัติ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 
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นายสาโรจน์ หล่าเพชร              เรียนท่านประธาน เรื่องเทศบัญญัต ิเป็นที่พอใจแต่ก็ยังไม่พอเท่าท่ีควร 
    (ส.ท.เขต 2)                       เพราะยังขาดอีกเยอะ แต่ก็ตามสัดส่วนของงบประมาณ ขอขอบคุณที่ทาง 
                                          ฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญของพ่ีน้องชาวธาตุทองของพวกเราครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ           มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  
(ประธานสภาฯ)                     เชิญท่านเลขาครับ  
 
นายสมควร มาลากอง              เรียนท่านประธานสภาผมขอฝากถึงผอกองทุกข์กอง เมื่อผอ. กองเสนอ  
(เลขาสภาฯ)                          โครงการให้ทางสภาพิจารณาโครงการต่าง ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความ  
                                          กรุณา ต้นปีงบประมาณอย่าเพิ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ขอให้เลื่อนไป 
                                          เป็นประมาณกลางปีงบประมาณครับ 
 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          มีท่านใดจะอธิบายอีกไหมครับ ที่จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ 
    (ประธานสภาฯ)                งบประมาณปี 2564 ถ้าไม่มีผมขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ  
                                         ร่างเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลธาตุทอง โปรดยก 
                                         มือครับ สรุปว่าเห็นชอบนะครับ  
 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบพิจารณารับร่างเทศบัญญัติ

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (ขั้นรับหลักการ) 

    เห็นชอบ     9  เสียง   

ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  

    งดออกเสียง  1 เสียง    
 

ระเบียบวาระท่ี 3                   ขั้นตอนต่อไปเมื่อเรารับหลักการร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลธาตุ 
ทองปี 2564 ขั้นตอนต่อไป เป็นการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งสภาของ
เราเมื่อรับหลักการแล้ว ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ผมให้ทาง
ท่านสมาชิกได้เสนอว่าแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน เชิญท่านสนอง
ครับ 
 

นายสนอง  สนธิสมพันธ์          เรียนท่านประธานหลังจากรับหลักการแล้ว ต่อไปขั้นตอนที่ 2 คือขั้นตอน 
(ส.ท เขต 1)                        ต่อไปขั้นตอนที่ 2 คือขั้นตอนแปรญัตติท่านประธานดูระเบียบ และชี้แจงให้  
                                         สภาทราบด้วยครับ  
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นายน้อย  หารอาวุธ          ขอบคุณท่านสนองครับอาจจะข้ามขั้นตอนครับเมื่อสภาของเราได้ลงมติ 
    (ประธานสภาฯ)                 เห็นชอบ หลักการแล้วขั้นตอนต่อไป เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งให้  
                                         สภาของเราได้พิจารณา ต้องการให้สมาชิกของเราได้เสนอ  
 
นายเอี่ยม บุตรสาร ี                 เรียนท่านประธานและท่านที่ร่วมรับฟังการประชุมร่างเทศบัญญัติปี 2564     
(ส.ท เขต 1)                          เรารับหลักการแล้วต่อไปเราตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ผมเสนอ 7 คนครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ          เชิญท่านสนองครับ 
    (ประธานสภาฯ)             
      
นายสนอง  สนธิสมพันธ์          เรียนท่านประธานสภาสมาชิกเรามีท้ังหมด 10 ท่าน ครับบอกไว้ว่าไม่ต่ ากว่า  
(ส.ท เขต 1)                       3 ไม่เกิน 7 คน ถ้าเราตั้ง 7 คน ถ้าคนไหนขอแปรญัตติ คนนั้นต้องออกไปดู  
                                        พ้ืนที ่ผมไม่เห็นด้วยครับ ผมขอเสนอ 5 คนครับ  
นายน้อย  หารอาวุธ          ท่านส.ท.เอี่ยม เสนอ 7 คน มีผู้เห็นด้วย 3 ท่าน สท.สนองเสนอ 5 คน มีผู้ 
 (ประธานสภาฯ)                    เห็นด้วย 6 ท่าน ครับสรุปว่าสภาของเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร 

ญัตติ 5 ท่าน ตอนต่อไปเราจะให้ท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 ท่านสาโรจน์ เสนอท่านส.ท.เอ่ียม ผู้รับรองท่านนวนละออง ท่านสุ
วิทย์ คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ครับ ท่านสนองเสนอท่านนวนละออง 
ผู้รับรองท่านสาโรจน์ ท่านสุวรรณ์ คนที3่ ท่านเอ่ียมเสนอ ท่านสนอง ผู้
รับรองท่าน เอลวิส ท่านสาโรจน์ คนที่ 4 ท่านสุวรรณ์ เสนอท่านสุวิทย์ ผู้
รับรองท่านส.ท.เอ่ียม ท่านส.ท.นวนละออง คนที่ 5 ท่านสุวิทย์เสนอท่าน
สาโรจน์ ผู้รับรองท่านสุวรรณ์ ท่านเอลวิส เราได้คณะกรรมการแปรญัตติ 5 
ท่านแล้ว มีผู้ใดจะเสนออีกไหมครับ ต่อไปให้ที่ท่านเลขาอ่านรายชื่อ และผู้
รับรองให้ถูกต้อง 

 
นายสมควร มาลากอง              เรียนท่านประธานสภาตามท่ีได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คนมี 
(เลขาสภาฯ)                         รายชื่อต่อไปนี้ นายสุวิทย์ วานนท์ เสนอ นายเอี่ยม บุตรสาร ีผู้รับรอง 2  

ท่าน คือนางนวนละออง แสวงรัตน์ และนายสาโรจน์ หล่าเพชร คนที ่2 คือ
นายสนอง สนธิสัมพันธ์ เสนอนางนวนละออง แสวงรัตน์ ผู้รับรอง 2 ท่าน 
คือนายสาโรจน์ หล่าเพชร และท่านสุวรรณ์ ศรีสุภาพ คนที่ 3 คือนายเอ่ียม 
บุตรสารี เสนอนายสนอง สนธิสัมพันธ์ ผู้รับรองคือนายสาโรจน์ หล่าเพชร 
และนายเอลวิส รัตนประทุมคนที่ 4 นายสุวรรณ ศรสีุภาพ เสนอนายสุวิทย์ 
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วานนท์ ผู้รับรอง 2 ท่าน คือเอ่ียม บุตรสารี และนางนวนละออง แสวงรัตน์ 
คนที่ 5 นายสุวิทย์ วานนท์ เสนอนายสาโรจน์ หล่าเพชร ผู้รับรอง 2 ท่าน
คือนายสุวรรณ ศรีสุภาพ และนายเอลวิส รัตนประทุม เราได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 5 คนแล้วต่อไปเชิญท่านประธาน
ด าเนินการต่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ 

 
นายน้อย  หารอาวุธ          ต่อไปจะก าหนดเวลาเพ่ือยื่นค าแปรญัตติและประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 (ประธานสภาฯ)                    ซึ่งข้อหารือกับทางท่านสมาชิกว่าเราจะก าหนดเอาเป็นวันจันทร์ได้ไหม ให้ 
                                        สมาชิกได้ยื่นค าแปรญัตติ วันจันทร์จากเวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น. ยื่นค า 
                                        แปร วันอังคารให้คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านเลขาครับ 
 
นายสมควร มาลากอง             เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปร 
(เลขาสภาฯ)                        ญัตติให้รับค าเสนอแปรญัตติ จ านวน 2 วัน คือวันที่ 14 และ 15 และ 
                                        คณะกรรมการแปรญัตติประชุมวันที่ 16 และให้มีการประชุมวาระท่ี 2 วาระ 
                                        ที่ 3 วันที่ 17 แล้วแต่สภาจะพิจารณาครับ 
 
นายน้อย  หารอาวุธ          เชิญท่านสนอง 
 (ประธานสภาฯ)    
                  
นายสนอง  สนธิสมพันธ์          เรียนท่านประธานสภาผมขอพักการประชุมสัก 20 นาท ีครับ เพ่ือท าการ 
(ส.ท เขต 1)                        บันทึกเพ่ือส่งทางสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ          ขออนุญาตพักประชุมสัก 15 นาทีครับ หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติ 
 (ประธานสภาฯ)                   ได้ประชุมการยื่นค าแปร มีรายละเอียดแจ้งทางสมาชิกทางฝ่ายบริหารให้ 

ทราบ ก าหนดให้ทางสมาชิกยื่นค าแปร วันที่ 14 สิงหาคมวันที่ 15 สิงหาคม 
2563 ยื่นค าแปร 2 วัน เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 
2563 ก าหนดเวลา 08.30 น.ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งทาง
คณะกรรมการแปรญัตติได้บันทึกให้ผมได้อ่านรายละเอียด วันที่ 17 
สิงหาคม วันจันทร์เวลา 08.30 น.ประชุมชี้แจงทางคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้ประชุมชี้แจงให้ทางฝ่ายบริหารก าหนดเปิดประชุมสมัยที่ 2 ประชุมสภา
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนแปรญัตติ วันที่ 18 สิงหาคม แจ้งให้ทาง
ท่านสมาชิกได้ทราบว่า เราได้ก าหนดตามวันที่ได้แจ้งไป  
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ระเบียบวาระท่ี 4                   เรื่องอ่ืนๆเชิญท่านนายกครับ 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรียนท่านประธานสภาสภา ที่รับร่างเทศบัญญัติปี 2564 ขอบคุณส าหรับค า
(นายกฯ)                              ชมในการท าเล่มเทศบัญญัติ เนื่องจากเรามขี้าราชการมาช่วยท า ใช้เวลา 

 หลายวันเหมือนกันวันนั้นขอชี้แจงกับท่านส.ท.สนอง ที่เราส่งหนังสือวัน
จันทร์แต่ขอให้ออกหนังสือวันที่ 6 เพ่ือให้ตรงตามหลักการ และน าเรียน
เทศบาลปี 63 โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่เข้าสภามา ทางฝ่ายบริหารและ
พนักงานข้าราชการ ได้ท าโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือ
ไม่เบิกจ่ายอยู่ 4 ตัว คือร่องระบายน้ าหมู่ 3 หมู่ 7 ส่วนการท างานเรียบร้อย 
เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้มา 5-6 ล้าน ตอนนี้ก็ก าลังด าเนินงานอยู่ 
และท่ีได้มางบกลางจากทางรัฐบาล หนังสือส่งมาได้ 3 ตัว เป็นหนองกุงใหม่ 
2 ตัว ที่ขุดลอกบนเขาอีก 1 ตัว คงด าเนินการเร็วๆนี้ เรื่องต่อไปเป็น
โครงการของพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ของต าบลเรา เป็นคนที่ตก จ.ป.ฐ. ได้ทั้งหมด 18 ครัวเรือน มีหมู่ 4 มี 4 
ครัวเรือน หมู่ 6 มี 2 ครัวเรือน หมู่ 9 มี 9 ครัวเรือน หมู่ 10 มี 3 ครัวเรือน 
เขาจะมาช่วยในเรื่องอาชีพ เขาจะให้เป็นเงิน ของหมู่ 9 ให้ไปเมื่อวาน ส่วน
อ่ืนก็รอขอบคุณท่านส.ท.ที่ไปร่วมงานวันที่ 12 สิงหาคม ปีนี้เหลืออีก 3 งาน 
มีวันที่ 13 ตุลาคม วันที่ 23 ตุลาคม วันที่ 5 ธันวาคมฝากทางท่านสมาชิก
แบ่งกันไปร่วม เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม น าเรียนว่าผมได้หนังสือกับทาง
ราชการแล้วว่าเงินสะสมคิดว่าตกมาน้อยแต่ว่าเราจะใช้เงินทุนส ารอง ฝาก
ท่านส.ท.ปีนี้ผมท าเรื่องน้ าโดยเฉพาะหมู่ 8 หมู่ 2 หมู่ใดที่ขาดแคลนน้ า ให้ดู
ว่าโครงการไหนที่จะเข้ามาเจาะได ้หรือท ายังไงเพ่ือไม่ให้มีปัญหาเรื่องน้ าทุก
หมู่ อีกเรื่องคือเรื่องขุดลอก ถ้างบกลางไม่ได้ก็เสนอขุดลอก สักบ้านละ 1 ตัว 
เหมือนงวดที่แล้วที่เราจ่ายขาด ของรัฐบาลมาอีกก็เสริมกันไปอีก เรื่องอยาก
ให้ส.ท.ช่วยดูเรื่องร่องระบายน้ าคงอยากให้ทุกบ้านเป็นการซ่อมแซมไม่ใช่
การสร้าง ถ้ามีน้ าขังจะเป็นไข้เลือดออกต าบลเราเป็นอันดับ 1 จังหวัดเราก็
ติดอันดับต้นๆของประเทศ อยากให้ไปดูแล้วไปปรับปรุง ผมจะจ่ายขาดสมัย
หน้าคือเดือนพฤศจิกายนอย่างน้อย 10 ล้าน โดยเงินทุนส ารอง ผมคุยกับ
ทางข้าราชการ ทางปลัด และทางคลังแล้ว เอาที่มันส าคัญจริง ๆ เราส่งน้ า
หมู่ 8 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงทุกวันนี้ ก็ฝากท่านส.ท.ไปคุยว่าถังสูงใช้
ไหม ถ้าใช้จะหางบให้ 
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นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ในส่วนเรื่องอ่ืน ๆขอแจ้งทางสภา ในวันที่ 9 10 11 ทางอ.ส.ม.ในต าบล 
(นายกฯ)                              ธาตุทองไปศึกษาดูงานตามนโยบายของรัฐบาลหัวละ 2,000 บาทไปชะอ า 
                                         ในส่วนของเงินจ่ายขาดเรื่องถนนหนทางต่าง ๆถ้าหากมีปัญหา ก็แจ้งขึ้นมา  
                                         เอาที่ด่วนนะครับ เป้าหมายเราคือก่อนเกี่ยวข้าวคงใช้งบจ่ายขาดและงบ 
                                         ซ่อมแซม                            
                                          
นายน้อย  หารอาวุธ           เชิญท่านสนองครับ 
(ประธานสภาฯ)                       
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์          เรียนท่านประธานขอเรียนถามเรื่องที่ท่านประธานแจ้งว่าการอบรมยังไม่ได้ 
(ส.ท เขต 1)                        ข้อสรุป และให้ท่านประธาน ทวนอีกครั้งว่าอบรมครั้งที่ 2 วันไหนครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ           ที่จังหวัด อุดร วันที่ 11 กันยายน ครับ 
(ประธานสภาฯ)   
                   
 นายสนอง  สนธิสมพันธ์          ผมขอเรียนถามท่านนายกจะไปไหมครับ 
(ส.ท เขต 1)                      
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     เรื่องดูงานผมขอเป็นปลายปีงบ 2564 ช่วงปลายปี 
(นายกฯ)                              พฤศจิกายน ธันวาคม ไปทะเลก็ได้ครับ  
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์          ผมอยากเรียนสมาชิกวันนั้นวันที่นอกรอบของขออภัยด้วยวันนั้นผมไป 
(ส.ท เขต 1)                       ประชุมเครือข่ายอ าเภอ แทนท่านประธาน ท่านไม่สบายครับ เรื่องส าคัญคือ 

เงิน 200,000 บาท ให้กับกองทุนได้มาเกือบครบ มีหมู่ 12 ที่ยังไมส่่ง หมู่
ไหนที่ส่งแล้วให้รีบใช้เงินเพราะว่าเงินก้อนนี้เป็นงบประมาณปี 62 งบปี 63 
จะตามมา วันละ 500,000 บาท เงินเข้ามา กกต.แห่งชาติเรียบร้อยแล้วอีก
เรื่องคือเรื่องน้ าหมู่ 8 หมู่ 2 ส่วนผมได้เงินมาแล้ว ก าลังจะเจาะน้ าครับ เจาะ
ไปถึง 125 เมตรถึงเจอน้ าใช้งบประมาณ 40,000 บาท ท่านนายกจะมาตั้ง 
20,000 บาท ไม่ได้แล้ว เพราะน้ าประปาในหมู่บ้านเจาะ 60-70 เมตร ไม่
เจอน้ าครับ หมู่ 8 ก าลังเก็บเงินครัวเรือนละ 100 บาท เพ่ือที่เจาะน้ าบาดาล  
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นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม     ขอเรียนถามท่านส.ท.เรื่องหอประปาสูงได้คุยกันบ้างไหมครับในพ้ืนที่ 
(นายกฯ)                               จะมีโอกาสได้ใช้ไหม จะท าถังประปาให้  
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์          ผมหารือกับทางผู้ใหญ่และคณะกรรมการหมู่ 2 หมู่ 8 
(ส.ท เขต 1)                        ในเบื้องต้นแล้ว ตอนแรกว่าจะเอาเงิน 200,000 บาท นี้ไปต่อเติมแต่ 
                                         ชาวบ้านเขาอยากใช้น้ าประปาก่อน ถ้าสุดวิสัยแล้วถึงจะใช้น้ าประปา วันนั้น 
                                         มีโอกาสไปประชุมหมู่ที่ 8 ผมบอกว่าท่านนายกจ่ายขาด มาปรับปรุง ท่าน 
                                         จะรับไหม เขาบอกว่ารับครับ  
 
นายเอี่ยม บุตรสาร ี                เรียนท่านประธานสภา ขอฝากท่านสนองเกี่ยวกับน้ า 
    (ส.ท เขต 1)                     บาดาลผมไปศึกษามา ที่ท่านสนองบอกว่าเจาะน้ า 100 กว่าเมตร มันไม่ใช่ 
                                         นะครับ  
 
นายสนอง  สนธิสมพันธ์          ขออนุญาตตอบที่ท่านเอ่ียมพูด คือท่านรู้ไม่จริงครับ 
(ส.ท เขต 1)                        เพราะกรรมการผมมี 10 ท่าน นั่งเฝ้าบ่อเจาะบาดาลแต่ละท่อนยาว 3 เมตร  
                                         20 เซนติเมตร เจาะครั้งแรกได้ 100 เมตร ไม่ออก เว้นไป 1 อาทิตย์ 
                                         เพราะว่าเขามีเครื่องเจาะ 100 เอาไปไปสั่งมาอีก 9 อัน และมาขออนุญาต 
                                         วัดไปเจอน้ าอยู่ที่ 100 กว่าเมตรท่านลองหย่อนเชือกดูครับ เพราะใส่กันทรุด 
                                         ไปด้วย  
 
 นายสวัสดิ์ บุตะเขียว              เรียนท่านประธาน ส าหรับร่องระบายน้ าถ้าคนดูแลรัก 
(รองประธานสภา)                  ษาจะไม่มีน้ าขังอย่างไรก็ตามหมู่ท่ี 7 ก็ยังต้องการเหมือนเดิมครับ  
 
นายน้อย  หารอาวุธ           เราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาช่วยกันครับ 
(ประธานสภาฯ)   
 

นายสนอง  สนธิสมพันธ์          ผมขอเสนอท่านประธานปิดประชุมครับ 
(ส.ท เขต 1)                         
 

นายน้อย  หารอาวุธ           ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมขอปิดประชุมครับ  
(ประธานสภาฯ)   
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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                                      (ลงชื่อ)............................................. 
                                               (นายสมควร มาลากอง) 
                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
                                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         
      
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้

เป็นหลักฐาน 

 

 

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

      ผูต้รวจรายงานการประชุม                                           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 

       (ลงช่ือ)............................................ 
                            (นายเอลวสิ  รัตนประทุม)   
                        ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 . 
ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

แล้วจงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

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

 


