
บันทกึรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลกกตมู 
        สมยัสามญัที ่3 ครัง้ที ่1/2563 

          วนัศกุร ์ที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
         ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลกกตมู 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ   
 

ลำดับที ่ ชือ่  -   นามสกลุ   ตำแหนง่   ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายอินตา       พ่อศรีชา   ประธานสภาฯ อินตา       พ่อศรีชา    
๒ นายพรพิชัย     จิตระวัง     รองประธานสภาฯ พรพิชัย     จิตระวัง     

 

๓ นายสำรี          สิมสินธุ ์   สมาชิกสภาฯ สำรี          สิมสินธุ์    
 

๔ นายเจน          โปรยมาลา  สมาชิกสภาฯ เจน         โปรยมาลา   
๕ นายสำเนียง     ลินพ่อค้า   สมาชิกสภาฯ สำเนียง     ลินพ่อค้า   

 

๖ นายกำเงิน       สิมสินธ์     สมาชิกสภาฯ กำเงิน       สิมสินธ์      
๗ นายพูนศักดิ์     พีณรัฐพงศ์  สมาชิกสภาฯ พูนศักดิ์     พีณรัฐพงศ์  
๘ นายมงคล       คันทะสม    สมาชิกสภาฯ มงคล       คันทะสม     
๙ นายบัญดิต      มาตรวิเศษ   สมาชิกสภาฯ บัญดิต      มาตรวิเศษ   

 

๑๐ นายบุญโฮม     ลินพ่อค้า    สมาชิกสภาฯ บุญโฮม     ลินพ่อค้า     
๑๑ นายเกษม        สุขพันธ์     สมาชิกสภาฯ เกษม        สุขพันธ์      
๑๒ นายอ้อด         สุขะพันธ์    สมาชิกสภาฯ อ้อด         สุขะพันธ์     
๑๓ นายมนตรี       สายรัตน์    เลขานุการสภา ฯ มนตรี       สายรัตน์     

 
 ผูเ้ขา้รว่มประชมุสมทบ   
 

ลำดับ 
ที ่

ชือ่  -   นามสกลุ   ตำแหนง่   ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายนิยม         ชาวเขา นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม   นิยม         ชาวเขา  
2 นายมงคล        ชาวเขา รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม   มงคล        ชาวเขา  
3 นายหงษาธิราช  เชื้อคำฮด รองนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม   หงษาธิราช  เชื้อคำฮด  
4 นายบุญเลิศ      สิงห์ไชย   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม    บุญเลิศ      สิงห์ไชย    
5 นายแปลง        กุลบุญมา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกกตูม   แปลง        กุลบุญมา    
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จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม          18 คน   
จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  - คน   

สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุม    
   ป่วย    - คน   
   ลา            - คน  
   ไปราชการ  -         คน 
   ขาด   - คน   
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. โดยมีนายอินตา  พ่อศรีชา ประธานสภาฯ  เป็นประธานในที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที ่1   เรือ่ง แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
 

1.1 เรือ่ง แจง้เปิดประชมุสมัยสามญัที ่3 ประจำป ีพ.ศ. 2563    
 

นายอนิตา  พอ่ศรชีา  เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมก็ต้องขอเปิดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  สมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2563 และขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล 

ทุกท่านได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้กันครบทุกท่านแล้วนะครับ ผมก็ขอเปิด
ประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บัดนี้ ครับ 

 

มตทิีป่ระชมุ    - รบัทราบ  -   
 

  นายมนตร ี สายรตัน์  เรียน ท่านนายกเทศมนตรี, ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ   ก่อนอื่นนะครับ สำหรับในวันนี้กระผมอยากจะแจ้งให้ทางสภาเทศบาลของเรา 
  ได้รับทราบว่าได้มีพนักงานเทศบาลซึ่งก็ได้โอนย้ายมา จำนวน 2 ราย และเปลี่ยน 

ตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ราย ซึ่งกระผมก็อยากจะให้พนักงานเทศบาลทั้ง 3 ท่าน
ได้แนะนำตัวกับทางสภาเทศบาลตำบลกกตูมต่อไปครับ เชิญครับ 

  นางรตันา นริะราช   เรียน ทา่นนายกเทศมนตรี, ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
  ผูอ้ำนวยการกองคลงั  ดิฉัน นางรัตนา นิระราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง พ่ึงรับตำแหน่งใหม่ 
    นะคะ เป็นผู้อำนวยการกองคลัง ค่ะ เป็นเวลา 12 ปีที่อยู่ด้วยกันมา ส่วนการทำงาน 

ก็เหมือนเดิมค่ะ ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ทางสภาเทศบาลตำบลกกตูมของเรา 
มีอะไรก็โปรดชี้แนะด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  

  นายมนตร ีสายรตัน์  เชิญท่านต่อไปครับ  
  เลขานุการสภาฯ   
  นายยรรยง ไชยขันธ์  เรียน ทา่นนายกเทศมนตรี, ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร  กระผม นายยรรยง ไชยขันธ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
    ปฏิบัติการ ครับ แต่ก่อนกระผมก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเขาวงครับ ก็เลยโอนย้าย 
    มาอยู่ที่เทศบาลตำบลกกตูม เพ่ือต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ครับ ซึ่งกระผมก็ 
    เป็นลูกหลานบ้านเราครับ ซ่ึงกระผมก็สังกัดกองสาธารณสุข นะครับ กระผมอาจจะ 
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    ได้ใช้งบประมาณจากทางสภาเทศบาลตำบลกกตูม เพราะการทำงานก็ต้อง 
ได้เริ่มใหมห่มดเลยครับ ขอบคุณครับ  

  นายมนตร ีสายรตัน์  เชิญท่านต่อไปครับ  
  เลขานุการสภาฯ   
  นายชยัรตั ิ แสงเพช็ร  เรียน ท่านนายกเทศมนตรี, ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ  กระผม นายชัยรัติ  แสงเพ็ชร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนชำนาญการ บ้านเกิดกระผมอยู่ที่บ้านนาโก ครับ ซึ่งก็ใกล้ ๆ  
เรานี่เองครับ มีอะไรก็ได้โปรดชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณครับ   

  นายอนิตา พอ่ศรชีา ครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้เจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่เพ่ิมเติมกับเทศบาล 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  ของเรานะครับ ขอต้อนรับข้าราชการที่มาใหม่นะครับ ขอให้สมาชิก 

ทุกท่าน พร้อมปรบมือให้ด้วยครับ ส่วนระเบียบวาระท่ี 1 ก็มีเพียงเท่านี้ครับ 
 

มตทิีป่ระชมุ    - รบัทราบ  -   
 

 ระเบยีบวาระที ่2  เรือ่ง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
 

     มตทิีป่ระชมุ   -  รบัรอง  -  
 

 ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่ง เพือ่พิจารณาและลงมต ิ  
 

- ไมม่ ี– 
 

 ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่ง  อืน่  ๆ 
   

  นายสำเนยีง ลนิพอ่คา้  เรียน นายกเทศมนตรีฯ,ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ  กระผม นายสำเนียง ลินพ่อค้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  กระผมอยากเรียน 
    ถามว่าเรื่องถนนหนทางที่ชำรุดซึ่งทำเม่ือปีที่แล้วเกิดชำรุดหมดแล้ว อยากให้เร่งซ่อมแซม 
    ด้วยครับ ขอบคุณครับ  
  นายพรพชิยั จติระวงั  เรียน นายกเทศมนตรีฯ,ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม  กระผมนายพรพิชัย จิตระวัง รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม 
    ครับ กระผมก็ต้องขอเสริมกับท่านสำเนียง ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ครับ อยากจะให้ 

ดำเนินการส่งหนังสือถึงผู้รับเหมาให้หน่อยครับ เท่าท่ีกระผมได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจ 
ปรากฏว่าสายที่ชำรุดมากที่สุดคือสายภารโรงแก้วครับ ฝากท่านประธานสภาฯ  
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  นายมนตร ีสายรตัน ์ ครับ มีเงินประกัน 1 ปี ครับ ถ้าไม่ดำเนินการซ่อมแซมเราสามารถนำเงินประกัน  
  เลขานุการสภาฯ  ไปดำเนินการซ่อมแซมได้ครับ 
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นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์  เรยีน นายกเทศมนตรีฯ,ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ   กระผม นายพูนศักดิ์  พีณรัฐพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บ้านปากช่อง 
  ก็ชำรุดเหมือนกันครับ 
นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับ หมู่อ่ืนล่ะครับ ท่านเลขานุการสภาฯ แจ้งท่านนายกฯ ให้ด้วยนะครับ     
ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  บ้านปากช่อง มีผู้รับเหมากี่คนครับ 
นายมนตร ี สายรตัน์  มีหนึ่งคนครับ  
เลขานุการสภาฯ           

  นายพรพชิยั จติระวงั  ครับ กระผมเกรงว่าจะไม่ทันเพราะมีความเดือดร้อนเร่งด่วนจริง ๆ  
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม   
  นายสำเนยีง  ลนิพอ่คา้  ครับ ท่อเกิดการชำรุดครับ และเป็นหลุมเป็นบ่อครับ  
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ   
  นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์  ครบั เราให้ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เสียหายตรงท่อที่ขาดไปครับ 
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ  จะได้ไหมครับ 
  นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับ ท่านเลขานุการสภาฯ ติดตามให้หน่อยนะครับ และเราต้องตรวจสอบ 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  รูปธรรม นะครับ หมู่ที่ 14 , หมู่ที่ 1 มีไหมครับ  
  นายเกษม สุขพันธ ์ เรียน นายกเทศมนตรีฯ,ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ  กระผมนายเกษม สุขพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมอยากเรียน 
    ถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 14 เกิดชำรุดครับ อยากจะให้ช่างไปซ่อมแซมให้ด้วย 
    ครับ ขอบคุณครับ  
  นายอนิตา พอ่ศรชีา  เรื่อง ถนนล่ะครับ ช่างได้ดำเนินการออกสำรวจหรือยังครับ   
    ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู   
  นายอดเิทพ พนัธุค์ุ้มเก่า  ครับ กระผมถ่ายรูปแล้วส่งหนังสือให้ผู้รับเหมาแล้วครับ  
  ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา   
  นายบญัดิต มาตรวเิศษ  หมู่ไหนครับ   
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ   
  นายอดเิทพ พนัธุค์ุ้มเก่า  ก็สำรวจแล้วถ่ายรูปไปเรื่อย ๆ ครับ 
  ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา       
  นายอนิตา พอ่ศรชีา บ้านปากช่องล่ะครับ   
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  
  นายอดเิทพ พนัธุค์ุ้มเก่า  ยังไม่ดำเนินการครับ  
  ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 
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  นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์  รีบดำเนินการให้ด้วยนะครับ  
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ  
  นายอนิตา พอ่ศรชีา  หมู่ไหนชำรุดแจ้งกับช่างได้นะครับ   
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู    
  นายมนตร ีสายรตัน์  ไฟฟ้าส่องสว่าง มี หมู่ที่ 14,15  หมู่ที่ 14 สายไหนครับ 
  เลขานุการฯ   
  นายเจน  โปรยมาลา  เรียน นายกเทศมนตรีฯ,ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ  กระผมนายเจน โปรยมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอซักถามว่า 

เรากำลังจะได้ใช้จ่ายในปีงบประมาณใหม่แล้ว กระผมอยากทราบว่าในส่วนของปี 
งบประมาณท่ีผ่านมานี้ เราดำเนินการครบถ้วนหรือยังครับ  

  นายอนิตา พอ่ศรชีา  ณ ตอนนี้ เหลือแค่ หมู่ 5 ,หมู่ 4 ครับ สำหรับในส่วนของ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  โดยกระผมจะไล่เรียงมาทีละหมู่บ้านเลยครับ   
      หมู่ที่ 1 บ้านกกตูม       เรียบร้อยแล้ว  
      หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก     เรียบร้อยแล้ว  
      หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกกุง   เรียบร้อยแล้ว 
      หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้     ยังไม่ดำเนินการ 
      หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง       ยังไม่ดำเนินการ 
      หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกูด   เรียบร้อยแล้ว  
      จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกูด  

ซึ่งเราได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ใหม่ มาเป็น หมู่ที่ 15  
บ้านบางทรายทอง แล้วครับ   
สำหรับ เขต 2 กระผมให้ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม ไล่
เรียงมาทีละหมู่บ้านมาเลยครับ เชิญครับ  

  นายพรพชิยั จติระวงั   ครับ หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนาง ก็ยังไม่ดำเนินการครับ , หมู่ที่ 8 บ้านนาหินกอง   
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม  ก็ยังไม่ดำเนินการครับ , หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง ดำเนินการแล้ว 
    ครับ ,หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ดำเนินการเสร็จแล้วครับ ,หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนาง 
    ดำเนินการเสร็จแล้วครับ ,อุปกรณ์ประปา ของหมู่ที่ 12 งบประมาณ 84,000 บาท  
    เสร็จแล้วครับ , คสล. หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนาง เสร็จแล้วครับ, คสล. หมู่ที่ 14  

บ้านเกษตรสมบูรณ์ ดำเนินการเสร็จแล้วครับ ,รางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทอง 
ยังไม่แลว้เสร็จครับ ,คสล. หมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ ดำเนินการเสร็จแล้วครับ, ต่อเติม
ระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ ดำเนินการเสร็จแล้วครับ,อาคารอเนก 

    ประสงค์ ดำเนินการเสร็จแล้วครับ ,คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกกุง ดำเนินการเสร็จแล้ว 
    ครับ, คสล. หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก ดำเนินการเสร็จแล้วครับ และต่อเติม คสล. เมรุ 

บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 13  ยังไม่แล้วเสร็จครับ รวมงบประมาณ 130,000 บาท ครับ  
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นายมนตร ีสายรตัน์   ครับ กระผมขอเรียนต่อที่ประชุมว่าเราต้องทำการกำหนดราคากลางใหม่ครับ  
เลขานุการสภาฯ   น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับ  
นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับพอดีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเราในครั้งนีน้ะครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  ซึ่งสภาฯ ก็ได้ถามถึงเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ของเราครับ  
นายนยิม ชาวเขา  ครับ กระผมก็ขอนำเรียนกับทางสภาฯของเรานะครับว่า กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้ง  
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  ต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เรื่องที่หนึ่ง เชิญร่วมกันทำบุญเข้าพรรษา  

ซึ่งเราได้อุดหนุน หมู่บ้านละ 3,000 บาท ครับ คืออยากแจ้งให้ทราบครับ 
เรื่องท่ีสอง ครับคือเรื่อง การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองทั้งเดือนครับ ส่วนเรื่อง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นะครับ ก็อย่างที่เราได้ปรึกษาหารือกัน 
ไปแล้วก็ได้ข้อสรุปว่า อยู่ในช่วงประมาณการใหม่เหลืออยู่ประมาณล้านกว่าบาท  
ก็จะเริ่มให้ช่างประมาณการแล้วก็จะจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จครับ อาจจะเสร็จ 
ประมาณเดือนนี้ครับ อยู่ในช่วงประมาณการครับ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร  
ครับ กำลังดำเนินการอยู่ครับ บางอย่างก็ซ้ำซ้อนกันครับ กระผมก็นำเรียนกับทาง 
สภาฯ แต่เพียงเท่านี้ครับ  

  นายอนิตา พ่อศรชีา  ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็คงจะชัดเจนนะครับ ในส่วนของงบประมาณ 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู   
  นายเกษม สุขพันธ ์ ครับ กระผมเกิดข้อสงสัย ในเรื่องเงินงบประมาณ 10 ล้าน สะพานห้วยกกผึ้งครับ 
  สมาชกิสภาเทศบาลฯ  กระผมอยากถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนนี้ครับ  
  นายนยิม ชาวเขา   ครับ กระผมขออนุญาตกับทางสภาฯ เพ่ือตอบคำถามในการประชุมครั้งต่อไป  
  นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  นะครับ เราต้องรอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้แล้วเสร็จก่อนครับ 
    กระผมก็ขอชี้แจงต่อสภาฯ เพียงเท่านี้ครับ  
  นายอนิตา พอ่ศรชีา  ได้ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตมู  เมื่อไม่มี จึงขอปิดการประชุมสภาฯ แต่เพียงเท่านี้  
     
        เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายต่อ จึงปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.     
 

(ลงชื่อ)   มนตรี  สายรัตน์   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
            (นายมนตรี  สายรัตน์)    
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกกตูม   
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    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
   เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2563     
 
 

 (ลงชื่อ)  เจน  โปรยมาลา    ประธานกรรมการ    
        (นายเจน  โปรยมาลา)  

          สมาชิกสภาเทศบาล   
   

(ลงชื่อ)  อ้อด   สุขพันธ์      กรรมการ 
       (นายอ้อด   สุขพันธ์)   

        สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

 (ลงชื่อ)  บัญดิต  มาตรวิเศษ  กรรมการ 
         (นายบัญดิต  มาตรวิเศษ)   

           สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

 (ลงชื่อ)   เกษม   สุขพันธ์   กรรมการ 
        (นายเกษม   สุขพันธ์)     

          สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

(ลงชื่อ)   มงคล  คันทะสม  กรรมการ 
                 (นายมงคล   คันทะสม)   
          สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

(ลงชื่อ)  สำรี   สิมสินธุ์   กรรมการ 
        (นายสำรี  สิมสินธุ์)  
                 สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

(ลงชื่อ)  มนตรี  สายรัตน์   เลขานุการสภาฯ      
      (นายมนตรี  สายรัตน์) 

 
 

   รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลกกตูม ได้รับรองแล้ว 
  ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563   
 

 
    (ลงชื่อ)  อินตา  พ่อศรีชา  
           (นายอินตา  พ่อศรีชา)   
    ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม 



 
 

 

 
    
 

   
     

   
  

 


