
  บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 256๔ 

วันศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง ชั้น 2 

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

1. นายสมควร  มาลากอง ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  
๒. นางสาวสุดารัตน ์ บุตะเขียว ต าแหน่ง    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๓. นายกุหลาบ  เกิดมงคล ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
๔. นายเอี่ยม  บุตรสาลี  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
๕. นายณฤพล  โคตรภูเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
๖. นางนวนระออง แสวงรัตน์ ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
๗. นายอดุลย์  พิมพ์สราญ        ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  1 
๘. นายสวัสดิ์    บุตะเขียว ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๙. นายสุวิทย ์  วานนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๐. นางสงวน  มุนนท์  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
๑๑. นางพุธ  ผ่านค า  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง เขต  2 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสาโรจน ์  หล่าเพชร ต าแหน่ง    รองประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง  

 
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. นายฐิติวัฒน ์  โชคบัณฑิต ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายมังกร  เจริญเกียรติ ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายเสาร ์  สูงบุญมา ต าแหน่ง    ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสุพจน์     ศิลาบุญ  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่างรักษาราชการแทน 

           ปลัดเทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๐. พ.จ.อ. เอก  ภูมิพัฒนโชติ ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุทอง 
๑๑. นายวิทวัส  เพชรล้ า  ต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนช านาญการ 
๑๒. นางวิรากานต์   กู่ชัยภูมิ           ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๑๓. นายนภดล  จานชมภู ต าแหน่ง    นายช่างโยธา ช านาญงาน 
๑๔. นางสาวดวงศิร ิ ช านาญวงษ ์ ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔. นางสาวธนชัชา ไสวดี  ต าแหน่ง    พนักงานดับเพลิง 

/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 ท่านสาโรจน์ หล่าเพชร 
เนื่องจากป่วย นอนรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลชัยภูมิ ครบองค์ประชุม ล าดับ
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จุดเทียน ธูปบูชาพระ
รัตนตรัยค่ะ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

 

       เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นวันนัดประชุมสภาฯ  
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. 256๔ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 256๔ กระผมขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ผมไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ท่านนายกมีเรื่องแจ้งให้ทราบไหมครับ เชิญ
ท่านนายกครับ 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องแจ้งให้ทราบ ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบ 
       เรื่องที่  ๑ พัฒนาแหล่งน้ าเ พ่ือการเกษตร สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ รับประกัน ๒ ปี 
      เรื่องท่ี ๒ ในทุกๆ ปี เทศบาลต าบลธาตุทองจะด าเนินการจัดท าปฏิทิน 
เพ่ือมอบให้ประชาชน ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้น าไปเพ่ือส่งต่อให้กับ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านของท่านด้วยครับ 
       เรื่องท่ี ๓ เรื่องการตั้งด่าน ตามโครงการเจ็ดวันอันตราย ซึ่งจะตั้งด่าน
ที่บ้านหนองคัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครับ 
       เรื่องที่ ๔ ค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยรวม
คือผ่อนปนเรื่องการจัดงานต่างๆ แต่เดิมก าหมดจ านวนคนไม่เกิน ๕๐๐ คน 
ปัจจุบันไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน แต่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโคโรน่า หรือโควิด-๑๙ ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาฯ ด้วย เพราะใกล้
ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็คงจะมีประชาชนเดินทาง
กลับมามากพอสมควร ก็ขอฝากทางท่านสมาชิกสภาสอดส่องดูแลด้วยครับ
ส าหรับเรื่องแจ้งให้ทราบก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 

       ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 มีท่านใดจะ
ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความไหมครับ เชิญสมาชิกสภาฯ ครับ  
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       ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 นะครับ 
 

       สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ธาตุทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 กรุณายกมือครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม 
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง    

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อทราบ 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
       เชิญคณะผู้ บ ริห ารน า เรี ยนและชี้ แจ งรายละ เ อียด เกี่ ยวกับ       
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อสมาชิกสภาฯ ครับ เชิญ
ครับ 
            

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทองได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือน าเรียนต่อสภาฯ ซึ่ง
รายละเอียดก็ขอเชิญ นายวิทวัส เพชรล้ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ เป็นผู้เสนอต่อสภาฯ เพ่ือทราบ ครับ  
 

นายวิทวัส เพชรล้ า  
(นักวิเคราะห์ฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิทวัส เพชรล้ า นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ ขออนุญาตน าเรียนผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
       ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
          ๑. ยุทธศาสตร์การยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม จ านวน ๘๘ โครงการ โครงการที่ด าเนินการ ๒๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๑๓ จ านวนงบประมาณ ๗๑,๑๕๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย ๒๙,๐๔๘,๙๑๑.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๒ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน
๗๗ โครงการ โครงการที่ด าเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑,๖๘ 
จ านวนงบประมาณ ๒๘,๐๖๑,๑๐๐ บาท งบประมาณที่ เบิกจ่าย 
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๑,๓๓๑,๒๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๒๘ โครงการ โครงการที่
ด าเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ จ านวนงบประมาณ 
๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๔,๘๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๒.๓๗ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจราจร สาธารณูปโภค จ านวน ๑๙๑ 
โครงการ โครงการที่ด าเนินการ ๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๖ 
จ านวนงบประมาณ 6๒,๔๙๔,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 
๑๙,๑๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๗ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จ านวน 12 โครงการ โครงการที่
ด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนงบประมาณ
2,980,000  บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,369,577.80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.95 รวม จ านวน 396 โครงการ โครงการที่ด าเนินการ 128 
โครงการ ร้อยละ 32.32  
 

     ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
       1.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น คะแนนเต็ม 160 คะแนน คะแนนที่ได้ 145 คะแนน 
       1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 120 
คะแนน คะแนนที่ได้  111คะแนน 
       1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย คะแนนเต็ม 520 คะแนน คะแนนที่
ได้  486คะแนน 
          1.3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลธาตุทอง คะแนนเต็ม 80 
คะแนน คะแนนที่ได้  72คะแนน 
          1.3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้  74คะแนน 
          1.3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้  
74.50 คะแนน 
          1.3.4 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้  39
คะแนน 
          1.3.5 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้  36.50
คะแนน 
          1.3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน คะแนนที่ได้  38คะแนน 
          1.3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่
ได้  39คะแนน 
          1.3.8 แผนงาน คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้  38
คะแนน 
          1.3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 40 



- 5 - 
 

คะแนน คะแนนที่ได้  37 คะแนน 
          1.3.10 ผลผลิต/โครงการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้  
38 คะแนน     
               รวมคะแนน 800     742 = 92.75% 
 

     2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
        ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 80 คะแนน 
คะแนนที่ได้  77.50 คะแนน 
        ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้  74.50 คะแนน 
        ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ คะแนนเต็ม 80 คะแนน คะแนนที่ได้ 73 คะแนน 
        ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 80 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 77 คะแนน 
        ๒.๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย คะแนนเต็ม 480 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 445.50 คะแนน 
            2.5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 39 คะแนน 
            2.5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 
40 คะแนน คะแนนที่ได้ 38.50 คะแนน 
            2.5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม 40คะแนน คะแนนที่ได้ 38 
คะแนน  
            2.5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 34 คะแนน 
            2.5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่
ได้ 35 คะแนน 
            2.5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 คะแนน
เต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 37 คะแนน 
            2.5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 40 
คะแนน คะแนนที่ได้ 33 คะแนน  
            2.5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน คะแนนที่ได้ 36 คะแนน  
            2.5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 37 คะแนน 
            2.5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 40 คะแนน 
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            2.5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 
38 คะแนน 
            3.5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนน
เต็ม 40 คะแนน คะแนนที่ได้ 40 คะแนน 
            รวมคะแนน 800 คะแนน คะแนนที่ได้ 747.50 = 93.43 % 
 

นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ทางคณะผู้บริหารก็ได้เสนอ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุทอง แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาฯ ได้รับทราบ
แล้วนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอธิปรายครับ เชิญครับ 
       ถ้าไม่มีกระผมจะขอผ่านไปในวาระที่ ๔ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

       ๔.๑ พิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕          

       เชิญคณะผู้บริหารน าเรียนต่อสมาชิกสภาฯ ครับ เชิญครับ 
นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 87 
(2) หากจะจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมรับเงิน  
       ดังโครงการดังต่อไปนี้ ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลธาตุทอง 
เป็นผู้น าเรียนต่อสภาฯ ครับ 
 

นายวิทยา หล่าเพชร  
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารอง ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๙ โครงการ ดังนี้ 
       ๑.โครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี 2555 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองช้างเอก - จีนเขา (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9 งบประมาณ โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม ๆ ละ 550 บาท ลงดิน ไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.สายห้วยยางเหนือ 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985 ตร.ม.ละ 510 บาท ลงดิน ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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       ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ 
หินกองใต้ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 197.00 หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985 ตร.ม ๆ ละ 510 บาท ลงดิน ไหล่ทางท้ัง 2 
ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
       ๔.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค – บ้านหนองคัน บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 โดยการเทพ้ืนผิว
คอนกรีต ขยายไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม 571.00 
ม. หนา 0.12 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,142.00 ตร.ม.ๆละ 
458 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
       ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.ถนนสายในบ่อ
ขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 โดยการเทพ้ืนผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 
ม. ยาว 206 ม. หนา 0.12 ม หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 618.00 
ตร.ม. ละ 438 บาท ลงดิน ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
       ๖.โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนอง
กุงใหม่ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก บริเวณจุดที่ตั้งบ้าน
นายนิคม เชื้ออ่อน) ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 
9,00 เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ถังละ 2,500 
ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 5 
นิ้ว ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับกัน
ทรุดปากบ่อ พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้นน้ าลง และระบบไฟฟ้าสายยึดโยงและติดตั้ง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
       ๗.โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนอง
กุงใหม่ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณจุดที่ตั้งบ้าน
นางสมควร สุขชัย) ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 
9.00 เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ถังละ 2,500 
สูตร จ านวน 2 ใบ พร้อมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า 
6.5" ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับกัน
ทรุดปากบ่อ พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้นน้ าลง และระบบไฟฟ้าสายยึดโยงและติดตั้ง
แอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด งบประมาณ ๓๓0,๐๐๐.๐๐ บาท 
       ๘.โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนอง
กุงใหม่ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างหอถังสูงแบบโครงสร้างเหล็ก (บริเวณจุดที่ตั้งบ้าน
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นางสกุล วรรณประภา) ขนาดฐานกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 
9.00 เมตร ติดตั้งถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ถังละ 2,500 
ลิตร จ านวน 2 ใบ พร้อมขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่ น้อยกว่า 
5 นิ้ว ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับ
กันทรุดปากบ่อ พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่ น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า พร้อมระบบท่อ PVC น้ าขึ้นน้ าลง และระบบไฟฟ้าสายยึดโยงและ
ติดตั้งแอมป์มิเตอร์ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด งบประมาณ 330,000.00 บาท 
       ๙.โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มน้ าแบบจุ่มสูบ (ซับ
เมอสซิเบิ้ลม) จุดบ้านนางอาน อนันเต่า บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยการ
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า  5 นิ้ว ระดับความลึกไม่
น้อยกว่า 40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่อพีวีซีส าหรับกันทรุด ปากบ่อ พร้อม
ติดตั้งปัม๊น้ าแบบจุ่มสูบขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ตามท่ีเทศบาลก าหนด 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
        รวมงบประมาณ 3,360,000.00 บาท 

นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

       ครับ จากโครงการที่ท่าน วิทยา หล่าเพชร รองนายกเทศมนตรีต าบล
ธาตุทอง ได้น าเรียนต่อสภาฯ นะครับ ซึ่งโครงการบ่อน้ าบาดาล ทาง
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ ๓ ได้เดินทางมาหานายกฯ และได้น าเรียนถึงปัญหาเรื่องน้ า
ประปะไม่พอใช้ ก็เป็นที่มาของโครงการฯ ทั้ง ๔ โครงการ คือ ตั้งหอถังใหม่ 
จ านวน ๓ จุด และเจาะบ่อบาดาลใหม่ตรงถังเดิมอีก จ านวน ๑ จุด  
       ในส่วนโครงการถนน น าเรียนในเรื่องของถนนเส้นบ้านหินกอง ถ้า
หากเราจ่ายเงินทุนส ารองในครั้งนี้ ถนนเส้นนี้ก็จะตลอดแนวถนนเส้นนี้ที่เรา
ท ามา ตั้งแต่ท่ีได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจก็ประมาณห้าปี  
       ส่วนโครงการที่ ๕ ก็ขอน าเรียนถนนสายสัญจรไปบ่อขยะ ก็จ าเป็น
มากครับ เป็นเรื่องบริการชุมชน จะเป็นปัญหามากในฤดูฝน รถขยะไม่
สามารถเข้าไปในบ่อขยะได้ ซึ่งในแต่ละวันปริมาณขยะเราจะอยู่ที่ ๕ ตันได้
ครับ ก็เป็นเรื่องจ าเป็นอีกเรื่องครับ 
       จากโครงการที่ทางคณะผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ ก็ขอน าต่อสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 
ครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมไป
แล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ
ครับ 
 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2565  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง    
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นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายสวัสดิ์  บุตะเขียว 
(ส.ท.เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
4.2.พิจารณาโครงการสร้างวัดป่ามุจลินท์บรรพต บ้านฝายพญานาค 
หมู่ที่    ๑๓ 
 

เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เนื่องด้วยนายวิชัย หาญอาวุธ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ชาวบ้านฝายพญานาคเหนือหมู่ที่ 13 อ าเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้มีมติ
เห็นชอบโครงการสร้างวัดป่ามุจลินท์บรรพตเพ่ือเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์
และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนภายในวัดมีวิหารอุโบสถศาลาการ
เปรียญกุฏิซึ่งใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆของชาวบ้านในชุมชน เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาว
พุทธ จึ งขอเสนอต่อสภาเ พ่ืออนุมัติ ให้จัดตั้ งวัดป่ามุจลินท์บรรพต 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ทุกท่านได้อ่านและพิจาณาแล้วครับ 
เพ่ือให้ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธได้มีสถานท านุบ ารุงศาสนา จึงเสนอต่อสภา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านสวัสดิ์ บุตะเขียว ครับ 
 
 
เรื่องการก่อสร้างวัดมุจรินทร์บรรพต ซึ่งปัจจุบันในชุมชนของเรามีการเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นทั้งจ านวนประชากรทั้งจ านวนชุมชนซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นที่เรา
จะเห็นจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องมีการสร้างวัดกระผมเห็นด้วยนะครับกับการ
สร้างวัดในครั้งนี้เป็นเรื่องส าคัญส าหรับเราชาวพุทธของเรา แต่ในเอกสาร
ผมดูเอกสารแล้วนะครับหน้าที่ 6 ซึ่งเขียนไว้ว่าหมู่ 13 อ าเภอแก้งคร้อ ไม่
ทราบว่าหมู่ 13 อ าเภอแก้งคร้อ ตั้งแต่เม่ือไหร่ครับยังไงให้แก้ไขด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 
 
ครับท่านนายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการขอสร้างวัดป่ามุจลินท์บรรพต 
บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๑๓ และรายละเอียดเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งให้กับท่าน
สมาชิกได้อ่านและพิจารณาแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายกระผมจะขอมติครับ 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบพิจารณาโครงการสร้างวัดป่า
มุจลินท์บรรพต บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๑๓  
เห็นชอบ  ๑๐  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  
งดออกเสียง  ๒ เสียง    
 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
 
ครับในวาระอ่ืนๆนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณทางสภาท่านสมาชิกทุก
ท่านที่เห็นชอบอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมโดยเฉพาะ
หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญเพราะว่าเป็นเรื่องน้ า ทางฝ่ายบริหารในสมัยที่
แล้ว ก็ได้มีการแก้ไขปัญหามาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ  ในสมัยนี้ก็จะ
ด าเนินการต่อก็อยากจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพ่ิมเติม อีกเรื่องก็คือเรื่อง
ไฟฟ้า ซึ่งผมดูหลายที่แล้วยังใช้เป็นเสาไม้อยู่ กระผมอยากให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยแต่อย่าแก้ไขในส่วนจุดนี้ให้เป็นเสาเสาไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งเจาะ
เสาไม้ก็อาจจะเกิดอันตรายอยากให้แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ให้ได้รับเสาไฟฟ้า
ทุกจุด โดยบ้านเรือนจะต้องมีบ้านเรือน 3-4 หลังขึ้นไปนะครับ ฝากท่าน
สมาชิกทุกท่านช่วยดูด้วยหากมีจุดไหนเพ่ิมเติมให้แจ้งได้ที่ทางฝ่ายบริหาร
จะได้ท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ต่อไปครับ 
 
ครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
 
 
กราบเรียนท่านเรียนท่านประธานสภานะครับกระผมขอเสริมอีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องงบอุดหนุนนะครับทางงบอุดหนุนของ ท่านสส. ท่าน สจ.ซึ่งเรา
จะต้องท าโครงการไปยังส่วนกลางเพ่ือของงบประมาณโครงการที่เสนอเข้าก็
คือถนนสายโสกดินแดง  งบประมาณ 5 ล้านบาท ระยะทางได้ประมาณ 1 
กม.เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ส่วนในส่วนโครงการของท่าน ส.ส. จะเป็น
เส้นโสกอราง/เส้นทางเส้นไปบ้านเหล่าเกษตร/เส้นบ้าน ผอ.ทรงวุฒิ ซึ่ง
เอกสารจะต้องท าเป็นโครงการเสนอไปยังท่านส.ส. เ พ่ือเสนอขอ
งบประมาณต่อไปครับ 
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นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายสวัสดิ์  บุตะเขียว 
(สท.เขต 2) 
 
 
 
 
 
นายเอี่ยม  บุตรสาลี 
(สท.เขต.1) 
 
 
นายกุหลาบ  เกิดมงคล 
(สท.เขต.1) 
 
 
 
 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 
 
 
นายสมควร  มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายสวัสดิ์  บุตะเขียว 
(สท.เขต.2) 
 
 
 
 
นายยุทธศาสตร์  วัชรธนาคม 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

ครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ส าหรับโครงการที่ทางท่าน
นายกได้เสนอไปยัง สส. สจ. กระผมเห็นด้วย แต่กระผมอยากขอเสนอเพ่ิม
อีก 1 โครงการครับ คือถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเส้นทางระหว่าง ตาดรินทอง 
ม.6 ไป บ้านท่าเว่อ เขต ต าบลท่ามะไฟหวานซึ่งทาง ต.ท่าเว่อได้ท าต่อ
มาแล้วอยากให้เราท าต่อครับจะดีมากครับ กระผมขอเพ่ิมเติมแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมอยากเพ่ิมเติมอีก 1 
โครงการ คือถนนสายหนองหอย ไปบ้านฝายพญานาค ครับฝากท่านายก
ด้วยนะครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกทุกท่านกระผมอยากเสนออีกหนึ่ง
โครงการนะครับซึ่งบ้านห้วยหอยอยากขอขยายเขตไฟฟ้าจะได้ไหมครับ
ขอให้ท่านนายกเสนอไปยังท่านสส. ท่าน สจ.ได้ไหมครับซึ่งจะเราจะท า
โครงการแบบไหนจะต้องผ่านทางเทศบาลก่อน ใช่หรือไม่ครับ มีอีกเรื่องคือ
เรื่องหนังสือเชิญประชุมซึ่งกระผมไม่ได้รับ 2 รอบแล้วครับยังไงฝากท่าน
นายกด้วยนะครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ในเรื่องไฟฟ้ากระผม
อยากอยากให้มีบ้านเรือนประชาชน 3-4 หลังก็จะได้ท าเรื่องเสนอทางการ
ไฟฟ้าใหค้รับ 
 
ครับมีสมาชิกท่านอ่ีนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
 
 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ถือว่าเป็นการดี ที่ทาง
ท่านนายกได้เสนอโครงการไปยังท่าน สส. สจ. นะครับ ส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าที่
ใช้เสาไม้อยู่ก็อยากให้ท่านนายกได้แก้ไขปรับปรุง เรื่องถนนอีกเส้นที่กระผม
ลืมคือเส้นเชื่อมต่อระหว่าง บ้านหนองกุงใหม่ ไป บ้านหนองกุง ซึ่งเส้นทาง
ช ารุดมากอยากเสนอขอให้ท่านายกท าโครงการมาเส้นนี้ด้วยครับ  
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านโครงการเส้นเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล กระผมได้คุยกับท่าน สจ.เรียบร้อยครับ 
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นายสมควร มาลากอง 
(ประธานสภาฯ) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 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 . 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่  2 ประจ าปี 256๔  
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 256๔ แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

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

   ประธานสภาเทศบาลต าบลธาตุทอง 


