
บันทกึรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลกกตมู 
        สมยัสามญัที ่ 2  ครั้งที ่1/2563 

          วนัศกุร ์ที ่17 เมษายน  พ.ศ. 2563 
         ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลกกตมู 

 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ   
 

ลำดับที ่ ชือ่  -   นามสกลุ   ตำแหนง่   ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายอินตา       พ่อศรีชา   ประธานสภาฯ อินตา       พ่อศรีชา    
๒ นายพรพิชัย     จิตระวัง     รองประธานสภาฯ - ลา 
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          17 คน   
จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  - คน   

สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุม    
   ป่วย    - คน   
   ลา   1 คน  
   ไปราชการ  -         คน 
   ขาด   - คน   
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. โดยมีนายอินตา  พ่อศรีชา ประธานสภาฯ  เป็นประธานในที่ประชุม 
 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่ง  แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ   
 

1.1 เรือ่ง  แจง้เปิดประชมุสมัยสามัญที ่2 ประจำป ีพ.ศ. 2563 
 

นายอนิตา  พอ่ศรชีา  เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีท่าน 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาทุกท่านอย่างเป็นทางการครับ ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม 
  ในสำหรับวันนี้ขาดท่านรองประธานพรพิชัย จิตระวัง นะครับ พอดีท่านมีธุระด่วน  
  แต่ท่านก็ได้โทรศัพท์มาลากิจกับกระผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ขอเปิดประชุม  
  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ บัดนี้ ครับ   
 

มตทิีป่ระชมุ   - รบัทราบ - 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2  เรือ่ง  รบัรองรายงานการประชมุครั้งทีแ่ลว้ 
 

      มตทิีป่ระชมุ  - รับรอง – 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่ง  เพือ่พิจารณาและลงมต ิ  
 

  3  .1  เรือ่ง การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจา่ย  
                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

 นายอนิตา  พอ่ศรชีา  ดว้ยสภาเทศบาลตำบลกกตูม ได้รับญัตติด่วน เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง   
 ประธานสภาฯ   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ จาก 
   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกกตูม ซึ่งในรายละเอียดจะขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  

ได้ชี้แจง ตลอดจนเหตุผลความจำเป็นเพื่อที่สภาฯ จะได้พิจารณาต่อไป 
 นายนยิม  ชาวเขา  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   (สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านนาหินกอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00  
   เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน 
   ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.00 – 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. 
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 107  

งบประมาณ 247,700 บาท   
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เทศบาลตำบลกกตูม มีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณใหม่ คือ  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 8 บ้านนาหินกอง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 
0.00 – 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716 ตร.ม. ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 107  

 

จำนวนเงนิ  317,600  บาท 
 

   นายมนตร ี สายรตัน์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
 เลขานุการสภาฯ    ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยน 
   แปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิน่  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ได้ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  
 ประธานสภาฯ    
 นายเจน  โปรยมาลา  เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ,ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูมและสมาชิกสภา 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลกกตูมทุกท่าน กระผมนายเจน โปรยมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   ผมอยากเรียนถามต่อที่ประชุมว่า ผมได้ดูรายละเอียดในเอกสารที่แจกให้ผมมีข้อซักถามว่า 
   โครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง นั้น เดิม ความหนา 0.15 เมตร ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 

เป็น ความหนา 0.10 เมตร ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนยังเหมือนเดิม ผมคิดว่างบประมาณ
น่าจะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรครับ ขอบคุณครับ     

 นายนยิม ชาวเขา  ครับ สำหรับในส่วนของรายละเอียดโครงการนี้ ผมจะให้ช่างเข้ามาตอบข้อซักถามนะครับ  
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  
นายอดเิทพ พนัธุค์ุ้มเก่า  ครับ กราบเรียนนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม,ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม 
ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม กระผมนายอดิเทพ พันธุ์คุ้มเก่า ผู้ช่วยนายช่าง 
  โยธา กระผมขอตอบข้อซักถามนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขในเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563 
  ไดเ้กิดจากการพิมพ์ที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปครับ จึงได้ขอมติที่ประชุมเพ่ือเปลี่ยนแปลงใหม่ 
  เป็น ความหนา 0.10 เมตร ครับ    
นายอนิตา พอ่ศรชีา  ได้ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี จึงขอมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 

พ.ศ. 2563  
 

มตทิีป่ระชมุ     เห็นชอบ      10   เสยีง 
          ไมเ่หน็ชอบ     -    เสยีง  
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  3.2  เรือ่ง  การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจำป ี2563  
 

 นายอนิตา  พอ่ศรชีา  เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาเทศบาล 
 ประธานสภาฯ   ตำบลกกตูม เพ่ือขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดที่แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล 
   ทุกท่าน ได้ทราบแล้วนั้น เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปโดยความถูกต้อง ตามระเบียบข้อ 

กฎหมาย จึงให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบต่อไป   
 นายมนตร ีสายรตัน ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
   ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 นายนยิม ชาวเขา  ตามท่ีเทศบัญญัติตำบลกกตูม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ในส่วนของการจัดทำโครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์   
    มีโครงการที่จะต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณตาม  
   ระเบียบ ข้อ 27 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1) จัดซื้อโต๊ะทำงาน (ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ)  
-  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน (ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ) จำนวน 2 ตัวๆ ละ  

6,500 บาท งบประมาณ 13,000 บาท   
   โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน 
   พนักงาน  จำนวน 13,000 บาท  
    เหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 
   ไม่พอจ่าย   
    ฉะนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา จึงเสนอมาให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
 นายอนิตา  พอ่ศรชีา  ได้ถามต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่ 
 ประธานสภาฯ    เมื่อไม่มี จึงขอมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

มตทิีป่ระชมุ     เห็นชอบ      10   เสยีง 
          ไมเ่หน็ชอบ     -    เสยีง  
 

 

 ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่ง อืน่ ๆ   
 

   4.1  เทศบญัญตัเิทศบาลตำบลกกตมู เรือ่ง การตดิตัง้บอ่ดักไขมนับำบัดนำ้เสยีในอาคาร 
          พ.ศ. 2563  
 

 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับ เนือ่งจากว่าทางนิติกรของเทศบาลตำบลกกตูม ของเรานะครับ ได้ฝากเอกสารเพ่ือ 
 ประธานสภาฯ    แจกจ่ายแก่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ศึกษาแนวทางก่อนเข้าสภาฯ ในคราวต่อไป  

นะครับ ความละเอียดก็ตามเอกสารที่แจกให้ครับ  
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 นายเกษม สุขพันธ ์ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ,ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูมและสมาชิกสภา 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลกกตูมทุกท่าน กระผมนายเกษม สุขพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ผมอยากเรียนถามว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 ผมเกิดข้อสงสัยในเรื่อง
งบประมาณครับ  

 นายนยิม ชาวเขา  ครับขอตอบข้อซักถามนะครับ คือมีการประเมินราคากลางทุกเดือนครับ และราคากลาง 
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ก็จะลดลงครับ สำหรับความยาวของถนนกับเนื้อหาในเทศบัญญัติงบประมาณ 
   ก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ 
 นายเกษม สุขพันธ ์ ครับกระผมขอบคุณครับ   
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ   
 นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์   เรยีน นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ,ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูมและสมาชิกสภา 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลกกตูมทุกท่าน กระผมนายพูนศักดิ์ พีณรัฐพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต 1 กระผมอยากถามว่าเรามีงบประมาณเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างหรือไม่ครับ หมู่ที่ 9  
ยังขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างเป็นบางจุดครับ พร้อมกับหอประปาอีก 1 แห่ง ครับ 

 นายนยิม ชาวเขา  ครับ สำหรับเรื่องน้ำบริโภคของ หมู่ที่ 9 ครับ ซึ่งกระผมก็ได้ลงพ้ืนที่ไปแล้ว ผมอยากเรียนว่า 
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม   ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว สำหรับหมู่ที่ 9 ครับผมได้ดำเนินการให้แล้วนะครับ 

ในส่วนของโครงการภัยแล้งเขตอำเภอดงหลวง ครับ น่าจะได้ครับ  
 นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์   งบประมาณเท่าไหร่ครับ  
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ   
 นายนยิม  ชาวเขา  งบประมาณ 250,000 บาท ครับ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อีก 440,000 บาท ครับ     
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  รวมงบประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ  700,000 บาท ครับ ท่านใดมีข้อสงสัยครับ 
   เชิญครับ  
 นายเกษม สุขพันธ ์ ครับกระผมอยากเรียนถามว่าเรื่องเก่ียวกับไฟฟ้าส่องสว่างครับ และเรื่องน้ำประปาไม่ทราบ 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ   
 นายนยิม ชาวเขา  ครับสำหรบัตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ครับ เพื่อที่จะส่งมอบให้ชาวบ้านใช้ต่อไปครับ 
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  ก่อนอ่ืนผมขอรายชื่อที่จะรับมอบนะครับ เราต้องลงพื้นทีไ่ปดูด้วยกันครับ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ท่านอ่ืนล่ะครับมีอะไรไหมครับ สำหรับโครงการปี พ.ศ. 2563 มีหมู่ไหนบ้างครับ 
 ประธานสภาฯ  ที่ยังไม่ดำเนินการ  
 นายกำเงนิ สมิสนิธุ์   มีบ้านคำผักกูด หมู่ที่ 6 ครับและบ้านสานแว้ หมู่ที่ 4 ครับ  
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 ก็ยังไม่ดำเนินการครับ 
 ประธานสภาฯ   
 นายมงคล  คนัทะสม  เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ,ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูมและสมาชิกสภา 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตำบลกกตูมทุกท่าน กระผมนายมงคล คันทะสม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
   กกตูม กระผมอยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง กระผมอยากให้นายกเทศมนตรี 
   พิจารณาเพ่ิมหลอดไฟอีก 3 หลอดครับ กระผมขอให้นายกเทศมนตรี พิจารณาด้วยครับ  
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 นายนยิม ชาวเขา  ครับสืบเนือ่งมาจากว่าเรากำลังอยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ ในส่วนของเรื่องภัยแล้ง  
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  กระผมได้รับหนังสือจากจังหวัดมุกดาหาร ให้ทางอำเภอดงหลวงเป็นผู้ดำเนินการ 

ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ทำ ปร.4 ,ปร.5 เป็นของเทศบาลตำบลกกตูมเหมือนเดิมครับ  
แล้วประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ขุดเจาะได้ทันทีครับ  
มีทั้งหมด 28 โครงการ ครับ จริงแล้วอยากจะให้ส่งโครงการที่เป็นไปได้ครับ ให้ผู้ใหญ่บ้าน 
ไปชี้แจงกับทางอำเภอดงหลวงอีกทีหนึ่งนะครับได้ทุกโครงการนะครับ แต่ต้องผ่านการ 
คัดกรองที่อำเภอดงหลวงนะครับ  

 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับกระผมหวังว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงจะใช้เป็นข้อมูลต่อไปนะครับ  
 ประธานสภาฯ   บางทีอาจจะมีราษฎรในพื้นที่ได้ซักถามถึงรายละเอียดดังกล่าว สมาชิกสภาฯ ท่านอื่นล่ะครับ 

มีอะไรไหมครับ  
 นายเจน  โปรยมาลา  ครับ สำหรับงบประมาณในปี 2563 นั้น เหลืออยู่ 3 หมู่บ้านที่ยังไม่ดำเนินการ 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  ในเขตที่ 1 ผมอยากทราบ ในเขตที่ 2 ครับ ดำเนินการถึงไหนอย่างไรแล้ว   
 นายนยิม ชาวเขา  ครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ ก็ดำเนินการไปก่อนครับ กำลังจะแล้วเสร็จครับ  
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  แล้วกระผมอยากจะชี้แจงในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเราได้ถนน 
   เส้น สานแว้ – คำผักกูดนะครับ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการนะครับและอีกชุดหนึ่งคือ  
   ตำบลละ 5 ล้านนะครับ ตามที่ได้เสนอทางจังหวัดมุกดาหารไว้ครับ เป็น บ้านสานแว้ 
   บ้านคำผักกูด ,บ้านปากช่อง ,บ้านนาหินกอง ,บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7 ครับ งบประมาณ  
   โครงการละ 500,000 บาท ครับ ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยนะครับ 
   งบประมาณในส่วนนี้คือเงินอุดหนุนจากจังหวัดมุกดาหารครับ กระผมก็นำเรียนเพียง 
   เท่านี้ครับ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คงจะชัดเจนนะครับ 
 ประธานสภาฯ     
 นายนยิม ชาวเขา  ครับ ถ้าเป็นเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 จะได้โครงการเดียวครับ และเงินอุดหนุน 
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  ประจำปี 2564 ที่เสนอมานี้น่าจะเป็นปี 2565 ครับ ในส่วนของปี 2564 
   เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับชัดเจนนะครับ ท่านอ่ืนล่ะครับมีอะไรไหมครับ 
 ประธานสภาฯ    
 นายเจน  โปรยมาลา  ครับกระผมอยากทราบเรื่องเงินจ่ายขาดครับว่ายังมีงบประมาณคงเหลืออยู่หรือเปล่า 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ  ครับ ยังมีพอที่จะช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดครับ 
 นายนยิม ชาวเขา   ครับ พูดถึงเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ยังไม่สิ้นปีงบประมาณยังไม่เกิดเงินสะสมครับ 
 นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม  ก็คงต้องรอกันไป แล้วยังไม่มีหมู่บ้านไหนเดือดร้อนครับ ถ้ามีผมจะดำเนินการ 
   ขอความเห็นชอบอีกทีหนึ่งครับ 
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับคงจะชัดเจนนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือ 
 ประธานสภาฯ   อยากซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้นะครับ 
   

      ปิดประชุมเวลา 12.00 น.       
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(ลงชื่อ)   มนตรี  สายรัตน์   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
            (นายมนตรี  สายรัตน์)    
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกกตูม   
 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
   เมื่อวันที่       เมษายน 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 8   - 
 

   รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลกกตูม ได้รับรองแล้ว 
  ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่      เมษายน  

พ.ศ. 2563   
 

 
    (ลงชื่อ)  อินตา  พ่อศรีชา  
           (นายอินตา  พ่อศรีชา)   
    ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม 
 

 
 
 
 
     

  
 

 
   

 
 

    
 
  
  
 
 
  
     
       
 
  
 
    
   


