
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
  สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 256๔ 

วันจันทร์ ที่ 1๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ชั้น 2 

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

1. นายกุหลาบ  เกิดมงคล ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
2. นายเอี่ยม  บุตรสาลี  ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
3. นายสมควร  มาลากอง ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
4. นายณฤพล  โครตภูเขียว ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1  
5. นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
6. นายอดุลย์  พิมพ์สราญ        ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
7. นายสวัสดิ์    บุตะเขียว ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
8. นายสุวิทย ์  วานนท์  ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
9. นายสาโรจน ์  หลําเพชร ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
10. นางสงวน  มุนนท์  ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๑. นางสาวสุดารัตน ์ บุตะเขียว ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๒. นางพุธ  ผํานค า  ต าแหนํง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายยุทธศาสตร์   วัชรธนาคม      ต าแหนํง   นายกเทศมนตรี 

 2. นายวิทยา          หลําเพชร ต าแหนํง    รองนายกเทศมนตรี  
3. นางศิริพรรณ  บุตะเขียว ต าแหนํง     รองนายกเทศมนตรี 
4. นางหนูพาด  แกํนสุข  ต าแหนํง    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายน๎อย    พลเดช  ต าแหนํง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายมังกร  เจริญเกียรติ ต าแหนํง    ที่ปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายธิติวัตน์  โชคบัณฑิต ต าแหนํง    ที่ปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายเสาร์  สูงบุญมา ต าแหนํง    ที่ปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายค าพอง  คลองพวก ต าแหนํง    ที่ปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ ต าแหนํง    หัวหน๎าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

           ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๑. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหนํง    ผู๎อ านวยการกองชําง 
๑๒. นางเพ็ญประภา แก๎วไทย  ต าแหนํง    ผู๎อ านวยการกองคลัง 
๑๓. นายโกสินทร ์ บุตะเขียว ต าแหนํง    ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 
๑๔. พ.จ.อ. ปัญญา สุจริต  ต าแหนํง    ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๕. นายธินกร  เชื้อในเขา ต าแหนํง    ผู๎อ านวยการกองเกษตร 
๑๖. นางวิรากานต์   กูํชัยภูมิ           ต าแหนํง    เจ๎าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๑๗. นางสาวกานต์มณี ส าราญ  ต าแหนํง    คนงานทั่วไป 

/๑๘. นางสาวดวงศิริ... 
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๑๘. นางสาวดวงศิร ิ ช านาญวงษ ์ ต าแหนํง    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
๑๙. นายวิทวัส  เพชรล้ า  ต าแหนํง    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนช านาญการ 
๒๐. นายธีรธรรม  แก๎วเพญศรี ต าแหนํง     นิติกรช านาญการ 
๒๑. พ.อ.อ. ดนุพันธ์ ส าราญ  ต าแหนํง    เจ๎าพนักงานป้องกันฯ 
๒๒. นายชัยณรงค์ นามนัย  ต าแหนํง    พนักงานดับเพลิง 
๒๓. นางธนัชชา  ไสวดี      ต าแหนํง    พนักงานดับเพลิง 
๒๔. นางสาวชนิษฐา ปัดชา  ต าแหนํง    คนงานทั่วไป 
๒๕. นายนพดล       จานชมภู         ต าแหนํง    นายชํางโยธาช านาญงาน 

 ๒๖. นางกัณทิมา  สงค์รมย์  ต าแหนํง    เจ๎าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
๒๗. นางสารวงษ์  สีหมอก  ต าแหนํง    เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๘. นางสาวโสภา แดนชัยภูมิ ต าแหนํง    เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 
๒๙. นางนภัสวรรณ ชัยวิชา  ต าแหนํง    คร ู

 ๓๐. นางหนุงหนิง อินทนัย  ต าแหนํง     ครู 
๓๑. นางพรรณี  ทวีชาติ  ต าแหนํง    คร ู
๓๒. นางเนาวรัตน ์ จันทะคาม ต าแหนํง    คร ู
๓๓. นางเนตรนภา โพชะกะ  ต าแหนํง    คร ู
๓๔. นางสาวล าดวน เหลํากวางโจน ต าแหนํง    คร ู
๓๕. นางรุ๎งลาวัลย ์ ศุภพิมล  ต าแหนํง     คร ู
๓๖. นางนิรพัน  คุณประทุม ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๓๗. นายนภาศิลป ์ บุสาวรรณกร ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๓๘. นางรุํงนภา  บุสาวรรณกร ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๓๙. นางฐิติมา  โคตรภูเขียว ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๔๐. นางสาวอรุณนี ทวีชัย  ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๔๑ นางนันทิรัตน์ สนธิสมพันธ์ ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๔๒. นางสาวจุฑามาศ สูํโนนทอง ต าแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
๔๓. นางกาญจนา แก๎วอาษา ต าแหนํง    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๔๔. นางสาวรัชน ี มีผักใหม  ต าแหนํง    ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน 
๔๕. นายภัทรพงษ์ ปัญจวรรณ ต าแหนํง    ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
๔๖. นายชัยรัตน ์ โพธิ์พูล  ต าแหนํง    ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
๔๗. นายธนาคาร  ผํองใส  ต าแหนํง    ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟ้า 
๔๘. นายอัศวิน  นิลคล๎าย ต าแหนํง    พนักงานขับรถขยะ 
๔๙. นายอนุชิต  ทวีชาติ  ต าแหนํง    นักการภารโรง 
๕๐. นายเกษม  เปรมใจ  ต าแหนํง    พนักงานขับรถ 
๕๑. นายรังสิมันต์ ประเสริฐไทย ต าแหนํง    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

นายสาโรจน์ หล่าเพชร 
(รองประธานสภาฯ) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทําน
สมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. ได๎ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุ
ทอง ที่ได๎ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยูํในที่ประชุมสภาเทศบาลอันทรง
เกียรติแหํงนี้ จ านวน ๑๒ คน ครบองค์ประชุม ล าดับตํอไป ขอกราบเรียน
เชิญทํานประธานสภาฯ ได๎จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทําน
สมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน เป็น
วันนัดประชุมสภา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 256๔ เป็นการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 256๔ เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในต าบลธาตุทอง กระผมขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

ผมไมํมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบ และทํานนายกก็ไมํมีเรื่องแจ๎งให๎ทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ครั้งแรก 
ประจ าปี 2564 ทางเจ๎าหน๎าที่ได๎สํงหนังสือให๎ทางสมาชิกสภาฯ ได๎อําน
ทบทวน อยากให๎ทํานสมาชิกสภาฯ ทุกทําน ได๎อํานทบทวน มีข๎อความใดที่
จะแก๎ไขเปลี่ยนแปลง เชิญสมาชิกครับ ทํานใดขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงโปรด
ยกมือครับ เชิญทําน เอ่ียม บุตรสาลี ครับ 
 

นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(สมาชิกสภาฯ เขต  1) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทําน
สมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
กระผม นายเอี่ยม บุตรสาลี สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมมีข๎อแก๎ไขนิดเดียว 
ในหน๎า ๑๓ ชื่อประธานสภาฯ เนื่องจากพิมพ์ผิด ขอให๎แก๎ไขให๎ถูกต๎องด๎วย
ครับ 

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

มีทํานอื่นจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   
ไมํเห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อทราบ 

 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ตํอไปเป็นการแถลงนโยบายของคณะผู๎บริหารตํอสมาชิกสภาฯ การแถลง
นโยบายของผู๎บริหารไมํมีการลงมติ ไมํมีการอภิปลายใดๆ ทั้งสิ้น เชิญทําน
นายกครับ 
        

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทําน
ผู๎ เ ข๎ า รํ วมประชุมทุกทํ า น  กระผม นายยุทธศาสตร์  วั ชรธนาคม 
นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ขออนุญาตเรียนตํอประธานสภาฯ ผํานไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีน๎องประชาชนชาวเทศบาลต าบลธาตุทองที่
เคารพทุกทําน เพ่ือรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล
ต าบลธาตุทอง ของนายกเทศมนตรีโดยทั่วกัน  
ทํ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  ที่ เ ค า ร พ  ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ 
วรรคสอง ก าหนดวํา “กํอนนายกเทศมนตรีเข๎ารับหน๎าที่ให๎ประธานสภา 
เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให๎นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตํอ
สภาเทศบาลโดยไมํมีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  
บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทองได๎ก าหนดนโยบายการ
บริหารงานเทศบาลต าบลธาตุทอง โดยมีเจตนารมณ์แนํวแนํที่จะเข๎ามา
พัฒนาต าบลธาตุทอง ให๎มีความเจริญรุํงเรืองทุก ๆ ด๎าน โดยเน๎นการพัฒนา
ด๎านตําง ๆ ควบคูํไปกับการแก๎ไขปัญหาที่เรํงดํวน เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่
ยั่งยืน สอดคล๎องไปกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
นโยบายจังหวัดชัยภูมิ  
กระผมขอเรียนวํา นโยบายทุกด๎านจะอยูํภายใต๎หลักธรรมาภิบาล มีความ
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุ๎มคํา
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพ่ีน๎องชาวต าบลธาตุทองอยํางแท๎จริง โดยเน๎น
การมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน และเปิดโอกาสให๎มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งกระผมได๎ก าหนดนโยบายเป็น ๗ ด๎าน 
ดังตํอไปนี้ 
          ด้านที่ ๑ นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน  
             ๑.๑ ด าเนินการปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ถนนสายหลัก-สาย
รอง ให๎ได๎มาตรฐาน และซํอมแซม บ ารุงถนนสายหลัก-สายรอง ตรอกและ
ซอย ใช๎ได๎โดยสะดวกปลอดภัย และเชื่อมโยงถึงกัน  
             ๑.๒ ด าเนินการกํอสร๎างซํอมแซม บ ารุงรักษา ระบบระบายน้ า 
ให๎สามารถระบายน้ าได๎อยํางรวดเร็ว  
             ๑.๓ ด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให๎ทั่วถึง เรํงรัดการ
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให๎ครอบคลุมทั่วถึง 
 

/๑.๔ ปรับปรุงพัฒนา... 
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              ๑.๔ ปรับปรุงพัฒนาแหลํงน้ าตําง ๆ เพ่ือให๎มีปริมาณเพียงพอ
ตํอการอุปโภคบริโภค และใช๎ในการเกษตร  
          ด้านที่ ๒ นโยบายด้านการเกษตร  
             ๒.๑ สํงเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรแบบยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
             ๒.๒ สํงเสริมให๎มีการลดต๎นทุนการผลิต และการใช๎เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม หรือการจัดหาปัจจัยการผลิต เชํน พันธุ์ ปุ๋ย และเครื่องมื อ
การเกษตร เพ่ือลดต๎นทุน  
             ๒.๓ สํงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุํนใหมํให๎เกิดขึ้น เพ่ือมีองค์
ความรู๎ด๎านการผลิตและการจัดการผลผลิต การจัดตั้งและอาสาสมัคร
เกษตรหมูํบ๎าน (อกม.) รุํนใหมํเ พ่ิมขึ้น ให๎มีองค์ความรู๎ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย  
             ๒.๔ คุ๎มครอง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ที่ดิน อนุรักษ์พันธุ์พืชในท๎องถิ่น  
เพ่ือการเกษตร โดยการสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพ หรืออ่ืน ๆ ลดการใช๎
สารเคมีเพ่ือรักษาคุณภาพดิน และเพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกรและคน
ในชุมชน  
             ๒.๕ สํงเสริมและสนับสนุนกลุํมอาชีพ เชํน กลุํมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร กลุํมผู๎ผลิตพันธุ์ข๎าว กลุํมผู๎เลี้ยงสุกร เป็นต๎น 
          ด้านที่ ๓ นโยบายด้านการศึกษา  
             ๓.๑ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับ
ชั้นในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลธาตุทอง ทั้งด๎านวิชาการ  ด๎านสุขภาพ  
ด๎านกีฬา และด๎านดนตรี  
             ๓.๒ สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กกํอนวัยเรียนมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง ได๎รับสารอาหารอยํางครบถ๎วนและปลอดภัย มีศักยภาพ -
คุณภาพชีวิต ในการพัฒนาตํอไป  
             ๓.๓ สํงเสริมสนับสนุน มุํงเน๎นการเรียนรู๎ - คูํคุณธรรม สามารถ
ชํวยเหลือตัวเองได๎ตามวัยอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
             ๓ ๔ สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
คิดวิเคราะห์ตามเหตุและผล  
          ด้านที่ ๔ นโยบายคุณภาพชีวิต  
             ๔.๑ สํงเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว ให๎มีความอบอํุน 
และมีสุขภาพที่ดี สร๎างความเทําเทียม ชํวยเหลือกลุํมเปราะบาง  
             ๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กิจกรรม
กีฬา ให๎กับเยาวชนและประชาชน โดยมีเป้าหมายให๎หํางไกลยาเสพติด 
สร๎างโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง
และยัง่ยืน  
 

/๔.๓ สํงเสริมสนับสนุน... 
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             ๔.๓ สํงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอาชีพให๎กับประชาชนใน
ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องและท่ัวถึง  
             ๔.๔ สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อ.ส.ม. ในด๎านสาธารณสุข 
ที่เกี่ยวข๎องกับการป้องกันการแพรํระบาดของโรค เชํน ไข๎เลือดออก และ
ไวรัส Covid-๑๙  
             ๔.๕ สํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอายุในด๎านตําง ๆ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุ 
มีสุขภาพพลามัยที่ดี สุขภาพจิตดี ไมํเป็นภาระของสังคม 
             ๔.๖ สํงเสริมสนับสนุนด๎านการดูแลพยาบาลเบื้องต๎นแกํ
ประชาชนเทศบาลต าบลธาตุทอง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต  
             ๔.๓ สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือใช๎
ในการผลิตสินค๎า บริการ การแปรรูป และประกอบอาชีพ  
             ๔.๔ สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการออมเพ่ือการด ารงชีวิต 
          ด้านที่ ๕ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
             ๕.๑ สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน การฟ้ืนฟู
สภาพแวดล๎อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
             ๕.๒ สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างจิตส านึก และการมีสํวนรํวม
ในการดูแลรักษาป่า การป้องกันไฟป่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม โดย
การมีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย  
             ๕.๓ ปรับปรุงบํอขยะให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือไมํให๎เกิดมลภาวะตํอ
ชุมชน ดูแล แก๎ไขการเก็บขยะ และการก าจัดขยะในชุมชนให๎ถูกต๎องและถูก
วิธี  
             ๕.๔ สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให๎เด็กและเยาวชน รู๎จักดูแล
รักษา ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎คงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ และรู๎จักประโยชน์ของป่าไม๎  
          ด้าน ๖ นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
             ๖.๑ สนับสนุนการติดตั้งกล๎องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมพ้ืนที่
เทศบาลต าบลธาตุทอง  
             ๖.๒ พัฒนา สํงเสริมสนับสนุน การบริหารงานและบรรเทา
สาธารณะภัย ให๎มีความพร๎อมบริการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
             ๖.๓ สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีระบบเตือนภัย และการซ๎อมแผน
ป้องกันภัยอยํางตํอเนื่อง  
             ๖.๔ สนับสนุนเครือขําย อปพร. ชรบ. หรือ อ่ืน ๆ ให๎มีความ
เข๎มแข็ง เพ่ือบริการด๎านความสงบ เรียบร๎อย และความปลอดภัยใน
เทศบาลต าบลธาตุทอง  
             ๖.๕ สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนใน
เทศบาลต าบลธาตุทอง ชํวยกันดูแล สอดสํอง ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  
             ๖.๖ ปรับปรุง บ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมริมทางถนน ให๎มี
ความปลอดภัยแกํผู๎ใช๎รถ ใช๎ถนน  

/๖.๓ สนับสนุนและสํงเสริม... 
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             ๖.๓ สนับสนุนและสํงเสริม การกํอสร๎างสวนสาธารณะและสวน
สุขภาพในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลธาตุทอง  
             ๖.๕ พัฒนาระบบการจราจร โดยติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก และความปลอดภัย ในการจราจรตามแยกท่ีส าคัญ 
          ด้านที่  ๗ นโยบายด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  
             ๗.๑ สํงเสริมและสนับสนุนประเพณี สรงน้ าพระธาตุ รดน้ าด าหัว
ขอพร ประเพณีบุญบั้งไฟ เข๎าพรรษา ออกพรรษา และประเพณีลอยกระทง  
             ๓.๒ สํงเสริมทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดงาน
ประเพณีตําง ๆ โดยมีเทศบาลเป็นตัวตั้ง และสํวนราชการมาสนับสนุน  
รวมไปถึงบ๎าน วัด โรงเรียน และภาคเอกชน  
       ทํานประธานสภาและทํานสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ จากนโยบาย
ทั้ง ๗ ด๎าน ที่ได๎แถลงตํอสภา ในวันนี้ เป็นนโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นบน
พ้ืนฐานความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน กระผมพร๎อมคณะผู๎บริหาร 
พร๎อมแล๎วที่จะน านโยบายที่แถลงในวันนี้ไปสูํการปฏิบัติตํอไปทันที  
       สุดท๎ายนี้ กระผมมีความเชื่อมั่นวําจะได๎รับความรํวมมือจากสมาชิก
สภาเทศบาล ที่จะรํวมกันพัฒนาต าบลธาตุทองของเรา ให๎เจริญก๎าวหน๎า
ยิ่งขึ้นไป สมกับเป็นตัวแทนของพ่ีน๎องประชาชนที่ได๎ให๎ความไว๎วางใจ  
ในโอกาสนี้ กระผมขอจบการแถลงนโยบายเพียงเทํานี้ ขอบคุณครับ 
                  

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

เรียนทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทํานสมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวน
ราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ นายกเทศมนตีต าบลธาตุ
ทองและคณะผู๎บริหารก็ได๎แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลธาตุ
ทองตํอสภาเทศบาลเรียบร๎อยแล๎ว ให๎พวกเราทุกทํานรํวมมือรํวมใจบริหาร
จัดการงานตามนโยบาย ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล อยํางแท๎จริงครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

เรื่อง การแตํงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) 
เทศบาลต าบลธาตุทอง ซึ่งจะเป็นการเลือกจากสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ 
ทําน เชิญผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ชี้แจงรายละเอียด
และบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) 
ให๎สมาชิกสภาได๎รับทราบ เชิญครับ  

 

พ.จ.อ. ปัญญา  สุจริต 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทองทํานสมาชิก
สภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎ เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
สื่บเนื่องจากเทศบาลต าบลธาตุทองได๎เข๎ารํวมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข๎อ ๑๒ ได๎ก าหนดไว๎วํา ให๎มีคณะกรรมการกองทุน 

/หลักประกันสุขภาพ... 
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หลักประกันสุขภาพ ประกอบด๎วย นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง  
เป็นประธานกรรมการ และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 ทําน เป็น
กรรมการ ซึ่งมีวาระการปฏิบัติงาน ๔ ปี ขอเชิญทํานประธานสภาฯ ได๎
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ตามท่ีทํานผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม ได๎ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประการ
สุขภาพ (สปสช.) ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) 
ประกอบด๎วยหลายภาคสํวน แตํต๎องมีตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ 
ทําน สมาชิกทํานใดเห็นสมควรที่จะเสนอชื่อสมาชิกท่ีเหมาสมที่จะเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) เชิญเสนอชื่อครับ 
 

นายนฤพล โคตรภูเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทําน
สมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
กระผมนายนฤพล โคตรภูเขียว สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมขอเสนอ  
นางนวนระออง แสวงรัตน์ ครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู๎รับรองด๎วยครับ 
๑. นางพุธ     ผํานค า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
๒. นางสงวน  มุนนท ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
ผู๎รับรองถูกต๎องครับ 

นายเอี่ยม บุตรสาลี 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทําน
สมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
กระผมนายเอ่ียม บุตรสาลี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมขอเสนอ นายสุ
วิทย์ วานนท์ ครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู๎รับรองด๎วยครับ 
๑. นายกุหลาบ   เกิดมงคล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๒. นายเอี่ยม      บุตรสาลี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
      ผู๎รับรองถูกต๎องครบั 

นายอดุลย์ พิมพ์สราญ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ทําน
สมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน 
กระผม นายอดุลย์ พิมพ์สราญ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมขอเสนอ  
นางพุธ ผํานค า ครับ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ขอผู๎รับรองด๎วยครับ 
๑. นายนฤพล   โคตรภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
๒. นางนวนระออง  แสวงรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
ผู๎รับรองถูกต๎องครับ 
        

/นายสมควร... 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนออีกไหมครับ ถ๎าไมํมีจะขอมติจากสภาฯ เป็น
การลงคะแนน เพราะมีสมาชิกสภาเสนอชื่อ จ านวน ๓ รายชื่อ  
สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นสมควรให๎ทําน นวนระออง แสวงรัตน์ เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๗  เสียง   
ไมํเห็นชอบ  ๔ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นสมควรให๎ทําน สุวิทย์ วานนท์ เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๔  เสียง   
ไมํเห็นชอบ  ๗ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง   
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นสมควรให๎ทําน พุธ ผํานค า เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประการสุขภาพ (สปสช.) กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๖  เสียง   
ไมํเห็นชอบ  ๕ เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ตามมติสภาฯ ผู๎ที่ได๎คะแนนมากที่สุดจะได๎เป็นคณะกรรมการกองทุนหลัก
ประการสุขภาพ (สปสช.) จ านวน ๒ ทําน คือทําน นวนระออง แสวงรัตน์ 
และทําน พุธ ผํานค า ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

ตํอไปเป็นวาระอ่ืนๆ ทํานนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง มีเรื่องที่จะน าเรียน
ตํอสภาฯ หรือไมํครับ เชิญครับ 
 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทําน
ผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน ขอขอบคุณทํานประธานสภาฯ และทํานสมาชิก
สภาฯ ที่ได๎เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ให๎
ทางฝ่ายบริการได๎แถลงนโยบายในวันนี้ ถือวําเป็นการเริ่มต๎นของการท างาน
ในระบบประชาธิปไตย โดยเทศบาลต าบลธาตุทอง เป็นองค์กรปกครองสํวน
ท๎ อ ง ถิ่ น ที่ ใ ก ล๎ ชิ ด ป ร ะ ช า ช น ม า ก ที่ สุ ด  เ ร า มี ฝ่ า ย ส ภ า ฯ  
 

/มีฝ่ายผู๎บริหาร... 
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มีฝ่ายผู๎บริหาร มีฝ่ายข๎าราชการ ฝ่ายหลักๆ ๓ ฝ่าย เราต๎องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทองของเราการแนะน าตํางๆ ให๎
ชํวยกันท างาน แนะน าอยํางสร๎างสรรค์ ในการเลือกตั้งที่ผํานมา กระผมน า
เรียนวําเราแขํงขันกันแตํเมื่อเราเข๎ามาท างาน เราคือทีมเดียวกัน เป็นหนึ่ง
เดียวกัน  เพ่ือมาพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง และชํวยเหลือพ่ีน๎อง
ประชาชนชาวต าบลธาตุทอง ซึ่งปัจจุบันก็มีเรื่องของสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ที่ก าลังระบาด ก็ถือวําเป็นปัญหาระดับชาติ เราจะต๎องท าอยํางไรให๎พ่ีน๎อง
ประชาชนของเราได๎รับวัคซีนครบทุกคน เราจะสนองนโยบายของรัฐบาล
อยํางไร  
นอกจากนี้ โรงเรียนในพ้ืนที่ของเรากระผมไมํแนํใจวําจะสามารถเปิดได๎ใน
วันที่ ๑ มิถุนายน ได๎หรือไมํ เราก็ต๎องคํอยฟังขําวจากรัฐบาล ในสํวนพ่ีน๎อง
ประชาชนก็ต๎องคํอยดูแล ปัจจุบันผู๎ป่วยเบาหวาน ในพ้ืนที่ของเราก็เยอะ 
เราก็ต๎องคํอยดูแล ระมัดระวัง และคํอยบริการเรื่องรถน าสํงผู๎ป่วยไป
โรงพยาบาล (รถฉุกเฉิน EMS) เพราะประชาชนก็จะประสานมาที่เทศบาล
เพ่ือขอใช๎บริการ นี้ก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งปัจจุบันรถฉุกเฉิน EMS ของเราก็ไมํ
เ พีย งพอ และเราก็ยั งมีหมูํ บ๎ านที่ อยูํ ขน เขา  จ านวน ๒ หมูํ บ๎ าน  
ที่เดินทางล าบาก ก็จะมีรถฉุกเฉิน EMS และรถดับเพลิงที่เรามีไมํเพียงพอ  
ก็น าเรียนทางสภาฯ เบื้องต๎น 
       และเรื่องตึกเล็ก ตึกท างานที่อยูํอีกด๎าน เวลาฝนตกหลังคาก็รั่ว ก็ยัง
เป็นปัญหาอยูํ เราสมควรสร๎างใหมํ ก็ฝากทางสภาฯ ชํวยพิจารณาอนุมัติ  
ซึ่งจะมีอยูํในเทศบัญญัติ ให๎พนักงานได๎ท างานสะดวกตํอประชาชนที่มา
ติดตํอราชการ ถ๎าหากเราสร๎างใหมํไมํเปลืองงบประมาณเทํากับซํอมแซม 
ซึ่งที่ผํานมามีการซํอมแซมทุกปี ซึ่งก็ขอน าเรียนสภาฯ เบื้องต๎นครับ 
   

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะอภิปรายตํอสภาฯ อีกไหมครับ เชิญครับ 

นายสวัสดิ์  บุตะเขียว 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) 

เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิกสภาฯ หัวหน๎าสํวนราชการ และทําน
ผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน กระผมได๎ฟังค าแถลงนโยบายจากทํานนายก รู๎สึก
ดีใจแทนประชาชนเทศบาลต าบลธาตุทองของเราทั้งสองเขต การแถลง
นโยบายทั้ง ๗ ด๎าน ของทํานนายกถือวําครอบคลุมดี ถ๎าท าได๎ดั่งค าแถลงถือ
วําเป็นความโชคดีของประชาชนเทศบาลต าบลธาตุทอง กระผมในนาม
สมาชิกสภาฯ ยินดีให๎ความรํวมมือในทุกๆ ด๎าน ถ๎าไมํขัดตํอระเบียบ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดเอาไว๎ โครงการใดที่ท าแล๎ว ประชาชนเทศบาล
ต าบลธาตุทองได๎รับความสะดวก ได๎รับความพึงพอใจ ท าแล๎วประชาชน
เทศบาลธาตุทองได๎รับความอยูํดี กินดี มีความเจริญรุํงเรืองขึ้น กระผมยินดี
ให๎ความรํวมมือกับทางคณะผู๎บริหาร ในการให๎ความรํวมมือนั้น จะให๎ฝ่าย
สมาชิกสภาฯ ให๎ความรํวมมือกับฝ่ายบริหารอยํางเดียวก็ไมํไชํ เราต๎องให๎ 
 

/ความรํวมมือกัน... 
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ความรํวมมือกันทั้งสองฝ่าย รํวมกันคิด รํวมกันท า รํวมกันพัฒนาเทศบาล
ต าบลธาตุทองของเรา ให๎มีความเจริญรุํงเรือง กระผมยินดีให๎ความรํวมมือ
ในทุกเรื่อง ขอน าเรียนกับทางคณะผู๎บริหารเพียงเทํานี้ครับ  
 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะอภิปรายตํอสภาฯ อีกไหมครับ หากไมํมี กระผม
ขอขอบคุณทุ กทํ าน  ที่ เ ข๎ า รั บ ฟั งการ ประชุ มสภา เทศบาลต าบล 
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 256๔ ในครั้งนี้ กระผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

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

(นางสาวสุดารัตน์ บุตะเขียว)  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  

ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

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

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

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต ๒ . 
 

ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 256๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 256๔ 
แล๎วจึงลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐาน 
 
 
 

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

ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
 


