
บันทกึรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลกกตมู 
        สมยัสามญัที ่1 ครัง้ที ่1/2563 

         วันจนัทร์ ที ่13 มกราคม  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 ่1 ประจำป ีพ.ศ. 2563   
 

นายอนิตา  พอ่ศรชีา   เรียน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับก่อนอ่ืนผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็น 
ประธานสภาฯ   ทางการครับ ซึ่งสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้กันครบทุกท่านแล้วนะครับ 

   ผมก็ขอเปิดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บัดนี้ ครับ 
 

มตทิีป่ระชมุ    - รบัทราบ  -   
 

 

1.2 เรือ่ง ขอความรว่มมอืสง่รปูถ่าย เพือ่ตดิทำเนยีบสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับสืบเนื่องมาจากทางสภาเทศบาลตำบลกกตูมของเรา ได้มีการจัดทำทำเนียบ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม ขึ้น ครับแต่เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่มีรูปถ่าย 

ของสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือที่จะติดที่ทำเนียบนะครับ กระผมจึงอยากขอความร่วมมือ 
มายังท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ส่งรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว สวมชุดกากี แล้วส่งกลับ 
ทางเจ้าหน้าที่ห้องสำนักปลัด เลยนะครับ   
 

มตทิีป่ระชมุ    - รบัทราบ  -   
 

ระเบยีบวาระที ่ 2  เรือ่ง  รบัรองรายงานการประชมุครั้งทีแ่ลว้ 
 นายพรพชิยั  จติระวงั  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ กระผม  
 รองประธานสภาฯ นายพรพิชัย จิตระวัง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับขออภิปราย เรื่อง การกำหนด 
   สมัยประชุมในแต่ละสมัย ของแต่ละปีนะครับ เท่าที่ผมดูในระเบียบแล้วอยากให้มีการ 
   ระบุวันที่ด้วยครับ ว่าแต่ละสมัยประชุม เราจะเริ่มวันที่เท่าไหร่และสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ครับ  
   ซึ่งในแตล่ะสมัยไม่เกิน 30 วัน ครับ  
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 นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ กระผม   
สมาชกิสภาฯ   นายพูนศักดิ์  พีณรัฐพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอเสนอแนะว่าเมื่อเรา 
                   กำหนดแค่เดือนก็เอาตามเดิมครับ  
 

มตทิีป่ระชมุ   -รับรอง- 
 

ระเบยีบวาระที ่ 3  เรือ่ง เพือ่พิจารณาและลงมต ิ  
- ไม่ม ี  - 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4  เรือ่ง  อืน่  ๆ   
 

 นายสำเนยีง  ลนิพอ่คา้  เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม  
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ นายสำเนียง ลินพ่อค้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมอยากเรียนถามว่า 
   ได้มีราษฎรคุ้มดงติ้วร้องทุกข์มายังผมว่าอยากได้เสียงตามสายครับ เพราะว่าอยู่ห่างไกล 
   จากหมู่บ้านครับเมื่อมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจะไม่ค่อยได้ยินทำให้ไม่ได้รับทราบ 
   ข้อมูลข่าวสารเท่าไหร่ครับ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับท่านอ่ืนล่ะครับ   
 ประธานสภาฯ   
 นายพรพชิยั  จติระวงั   เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายพรพิชัย 
 รองประธานสภาฯ  จิตระวัง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมอยากเรียนว่า เรื่อง การจัดทำเทศบัญญัติ 
   ประจำปี ครับ อยากให้เริ่มจัดทำตั้งแต่เนิ่น ๆ ครับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดครับ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับขอบคุณมากครับ   
 ประธานสภาฯ   
 นายมนตร ี สายรตัน์  ครับรับทราบครับ ผมจะเริ่มออกประชาคมตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ครับ 
 เลขานุการสภาฯ  แผนน่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือน มีนาคม – เมษายน ครับ น่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน  
   เดือน พฤษภาคม  ครับ  
 นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับผมอยากให้สมาชิกสภาได้ดูรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วย 
 ประธานสภาฯ  ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านพรพิชัย ครับอยากให้เร่งดำเนินการแต่เนิ่น ๆ ครับ 
 นายเจน  โปรยมาลา  เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ กระผม นายเจน 
 สมาชกิสภาเทศบาลฯ   โปรยมาลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขออนุญาตเรียนถามว่า งบประมาณ 
   ที่ผ่านมาถนนเข้าแปลงการเกษตรไปถึงไหนแล้วครับ ในส่วนของเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,พิการ 
   ผมอยากให้จ่ายก่อนปีใหม่หรือสงกรานต์ครับ ถ้าในกรณีท่ีอยู่ในช่วงเทศกาลผมอยากให้จ่าย 
   ก่อนครับ เช่น ปีใหม่ก็จ่ายก่อน 1 มกราคม ครับเพราะบางท่านก็มีความจำเป็นต้องใช้เงิน 
   ในช่วงนั้นครับ  
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นายมนตร ี สายรตัน์  ข้อมูลของผมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ ผมจะหารายละเอียดให้ในคราวประชุมครั้งต่อไป 
เลขานุการสภาฯ   นะครับ 
นายเกษม  สุขพันธ ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายเกษม สุขพันธ์ 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อยากเรียนถาม เรื่อง น้ำประปาของเทศบาลตำบลกกตูม 
  ทำยังไงถึงจะได้ใช้ครับ เพราะจะถึงน่าแล้งแล้วนะครับ ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำ

   ใช้ครับ  
นายมนตร ีสายรตัน์  เป็นน้ำประปาผิวดินใช้ไหมครับ คือในตอนนี้ ทางเทศบาลได้ทำหนังสือไปหาผู้ใหญ่บ้าน  
เลขานุการสภาฯ   ว่ามีท่านใดมีความประสงค์จะใช้น้ำกับทางเทศบาลตำบลกกตูมให้แจ้งเทศบาลโดยตรง 
  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยครับ แล้วทางเทศบาลจะทำการออกสำรวจ 
  และติดมิเตอร์น้ำให้ครับ 
นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับเราต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะในปีนี้แล้งที่สุดใน 40 ปี ครับและผมก็ขอฝาก 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านด้วยนะครับ ให้ช่วยกันดูแลครับ  
นายพนูศักดิ ์ พีณรฐัพงค์  เรยีน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายพูนศักดิ์ 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ  พีณรัฐพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมอยากเรียนถามว่า เราได้ทำถนนลูกรัง 
  เข้าแปลงการเกษตร อย่าง หมู่ที่ 9 แต่รู้สึกว่าไม่ยาวเท่าไหร่เราได้ทำเรื่องของบประมาณ 
  กับทางจังหวัดถึงไหนแล้วครับ 
นายอนิตา พอ่ศรชีา  ครับในส่วนของรายละเอียดในตรงนี้ กระผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ชี้แจง  
ประธานสภาฯ   กับทางสภาเทศบาลเราในวันประชุมพรุ่งนี้นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 

ไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้นะครับ และนัดประชุมครั้งต่อไป  
ในวันพรุ่งนี้ เลยครับ 
 

      ปิดประชุมเวลา 11.30 น.       
 

(ลงชื่อ)   มนตรี  สายรัตน์   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   
            (นายมนตรี  สายรัตน์)    
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกกตูม   
 

    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563     
 
 

 (ลงชื่อ)  เจน  โปรยมาลา    ประธานกรรมการ    
        (นายเจน  โปรยมาลา)  

          สมาชิกสภาเทศบาล   
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(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 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 14 มกราคม  

พ.ศ. 2563   
 

 
    (ลงชื่อ)  อินตา  พ่อศรีชา  
           (นายอินตา  พ่อศรีชา)   
    ประธานสภาเทศบาลตำบลกกตูม 
 

 
 
 



 
 

 
 

   
  
 
 
    

 
    


