
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่๔   
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันที ่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   

................................................................................................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยสมเกียรติ  นรภำร ประธำนสภำฯ สมเกียรติ  นรภำร  
๒ นำยบุญชวน  กั้วอ ำไพ รองประธำนสภำฯ บุญชวน  กั้วอ ำไพ  
๓ นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ เลขำนุกำรสภำฯ วัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์  
๔ นำยปรำโมทย์  ศรีนวล สมำชิกสภำฯ เขต ๑  ปรำโมทย์  ศรีนวล  
๕ นำยสมถวิล  แสนพำน สมำชิกสภำฯ เขต ๑  สมถวิล  แสนพำน  
๖ นำยเชิดแก้ว  วำริกุด สมำชิกสภำฯ เขต ๒ เชิดแก้ว  วำริกุด  
๗ นำยกงเมฆ  มุลลี สมำชิกสภำฯ เขต ๒ กงเมฆ  มุลลี  
๘ นำงบังอร  สวัสดีแป้น สมำชิกสภำฯ เขต ๒ บังอร  สวัสดีแป้น  
๙ นำงล ำดวน  เพชรวิชิต สมำชิกสภำฯ เขต ๒ ล ำดวน  เพชรวิชิต  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นำยคูณสุข  ศรีภูมิ  นำยกเทศมนตรี คูณสุข  ศรีภูมิ   
๒ นำยศิลปะชัย  นิละปะกะ   รองนำยกฯ ศิลปะชัย  นิละปะกะ    
๓ นำยสำคร  ใจศิริ รองนำยกฯ สำคร  ใจศิริ  
๔ นำยนำรี  ศรีโพน เลขำนุกำรนำยกฯ นำรี  ศรีโพน  
๕ นำยเรือง  เขียวสวำง ที่ปรึกษำนำยกฯ เรือง  เขียวสวำง  
๖ นำยสุภำษิต  พลเยี่ยม ปลัดเทศบำล สุภำษิต  พลเยี่ยม  
๗ นำงสำวนลินี  พุฒซ้อน หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด นลินี  พุฒซ้อน  
๘ นำยอภิชัย  พิมพิชัย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อภิชัย  พิมพิชัย  
๙ นำยยศวีร์  แดนรำษี นักจัดกำรงำนทั่วไป ชก. ยศวีร์  แดนรำษี  

๑๐ นำงวำฤดี  ศิริวงจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชก. วำฤดี  ศิริวงจันทร์  
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  

 

 เมื่อสมำชิกสภำฯ มำครบองค์ประชุมแล้ว  นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ เลขำนุกำรสภำฯ เชิญสมำชิกสภำฯ    
เข้ำห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ นำยสมเกียรติ  นรภำร ประธำนสภำฯ จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธำนสภำฯ กล่ำวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

 -  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
(ประธำนสภำฯ) ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ รำยงำนกำรประชุมได้ส่งให้กับสมำชิกได้ตรวจสอบเป็นกำร

ล่วงหน้ำแล้วจะมีท่ำนใดขอแก้ไข รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ 
 

ที่ประชุม -  ได้ร่วมกันพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ อีกครั้ง ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขรำยงำน 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีท่ำนใดขอแก้ไข  ผมจะขอมติจำกท่ีประชุม ว่ำเห็นสมควร  
(ประธำนสภำฯ) รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว หรือไม่ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 

๓.๑ เรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วำระท่ีสอง (กำรแปรญัตติ) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
   (ประธำนสภำฯ) วำระท่ีสอง (กำรแปรญัตติ) ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง เชิญครับ 

 

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
(เลขำนุกำรสภำฯ) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้ว จะต้องเสนอร่ำง
ข้อบัญญัตินั้นตำมร่ำงเดิม และตำมที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรำยงำนและ
บันทึกควำมเห็นยื่นต่อประธำนสภำท้องถิ่น รำยงำนนั้นอย่ำงน้อยต้องระบุว่ำ       
ได้มีหรือไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ำง กำรแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมกำรแปรญัตติเกี่ยวด้วยกำรแปรญัตตินั้นเป็นประกำรใด กำรสงวน
ควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ ตลอดจนกำรสงวนค ำแปรญัตติด้วย และให้ 



๓ 

 

ประธำนสภำท้องถิ่นส่งรำยงำนนั้นแก่สมำชิกสภำท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมพิจำรณำ เว้นแต่กรณีต้องพิจำรณำเป็นกำรด่วน 
 ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติไปร่วมประชุมสภำท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
ประกอบรำยงำนหรือชี้แจงข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยงำนนั้น 

ข้อ ๕๙  กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ จะกระท ำได้เฉพำะกำร
ขอลดรำยจ่ำยหรือกำรขอลดจ ำนวนเงินที่ขออนุญำตจ่ำย และต้องมีจ ำนวนสมำชิก
สภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติค ำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้ำเป็น
หนังสือต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติภำยในระยะเวลำที่สภำท้องถิ่นก ำหนด
ตำมข้อ ๔๕ วรรคสำม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง  

ข้อ ๖๐  ห้ำมไม่ให้แปรญัตติรำยกำรขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรำยจ่ำย หรือ
เปลี่ยนแปลงควำมประสงค์ของจ ำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่ำย เว้นแต่จะได้รับค ำรับรอง
จำกผู้บริหำรท้องถิ่น หรือค ำแปรญัตตินั้นผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ ๖๑  ห้ำมไม่ให้แปรญัตติในรำยกำรและจ ำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รำยจ่ำยซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมกฎหมำย 
ถ้ำมีปัญหำว่ำ รำยจ่ำยรำยกำรใดมีข้อผูกพันตำมวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
   (ประธำนสภำฯ) ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง       

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนคงทรำบและเข้ำใจแล้ว 
 ก่อนจะพิจำรณำกำรแปรญัตติต่อ ผมขอพักกำรประชุมชั่วครำว ๑๕ นำท ี
 

พักการประชุม ๑๕ นาที 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อสมำชิกสภำฯ เข้ำมำในที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดกำรประชุมต่อ 
   (ประธำนสภำฯ) ขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติชี้แจงรำยงำนกำรแปรญัตติ ตำมท่ีสภำเทศบำล 

แห่งนี้ได้มอบหมำยในกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครำวกำรประชุมสภำเทศบำลฯ ครั้งที่ผ่ำนมำ 

 

นำยปรำโมทย์  ศรีนวล -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 (ประธำนฯ แปรญัตติ) ตำมท่ีสภำเทศบำลแห่งนี้ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำแปร 

ญัตติร่ำงเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ประชุมสภำ
เทศบำลได้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๔ , ๑๗ , ๑๘ สิงหำคม 
๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน รวม ๓ วันๆ ละ      
๘ ชั่วโมง = ๒๔ ชัว่โมง ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นั้น 



๔ 

 

คณะกรรมกำรแปรญัตติได้มำปฏิบัติหน้ำที่ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำยื่นเสนอค ำแปรญัตติดังกล่ำว ปรำกฏว่ำมีผู้มำยื่น
เสนอค ำแปรญัตติ จ ำนวน ๑ ท่ำน และคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ก ำหนดนัดประชุม
คณะกรรมกำรฯ เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓  เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภำเทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ และรับฟังค ำชี้แจง ตำมที่มีผู้ ยื่นเสนอค ำแปรญัตติ ไว้         
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่งบประมำณได้มำชี้แจงรำยละเอียดให้ผู้ยื่นค ำแปรญัตติรับทรำบถึง
เหตุผลในกำรจัดตั้งงบประมำณตำมรำยกำรที่ยื่นเสนอค ำแปรญัตติเป็นกำรเข้ำใจ
แล้ว คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ร่วมกันพิจำรณำรำยละเอียดแห่งร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่ำว อีกครั้ง ผลปรำกฏว่ำ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติมีมติเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้คงไว้ร่ำงเดิม โดยไม่มีกำรแก้ไข จึงขอแจ้งที่ประชุมทรำบ 

 

ที่ประชุม  -  รับทรำบ  - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ชี้แจงรำยละเอียดและแจ้งมติ    
   (ประธำนสภำฯ) ของคณะกรรมกำรแปรญัตติไปแล้วนั้น ทุกท่ำนคงทรำบดีแล้ว เพ่ือให้กำรจัดท ำร่ำง

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยควำม
ถูกต้องเรียบร้อยไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด ผมขอให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้สรุปรำยละเอียด   
ในแต่ละรำยกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔        
ให้ที่ประชุมทรำบอีกครั้ง ขอเชิญครับ 

 

นำยสุภำษิต  พลเยี่ยม -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
   (ปลัดเทศบำลฯ) ในล ำดับต่อไปผมจะให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ได้อ่ำนสรุปรำยละเอียดแต่ละรำยกำรแห่งร่ำง

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทรำบ 
 

น.ส.นลินี  พุฒซ้อน -  ได้อ่ำนรำยละเอียดแต่ละรำยกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(หัวหน้ำส ำนักปลัด) พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป , งำนบริหำรงำนคลัง , แผนงำนกำรรักษำ

ควำมสงบภำยใน , แผนงำนกำรศึกษำ , จนถึงแผนงำนสำธำรณสุข  
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เนื่องจำกเรำได้รับฟังสรุปรำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(ประธำนสภำฯ) พ.ศ. ๒๕๖๔ จำกทำงเจ้ำหน้ำที่มำเป็นเวลำพอสมควรแล้ว ผมจึงขอพักกำรประชุม

ชั่วครำว โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลำ ๑๓.๐๐ น. 
      
 

พักการประชุมชั่วคราว 
 



๕ 

 

 เริ่มการประชุมต่อเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อสมำชิกสภำฯ เข้ำมำในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุมต่อ 
   (ประธำนสภำฯ) 

 

น.ส.ชัญญำภัค  เครือศรี -  ได้อ่ำนรำยละเอียดแต่ละรำยกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
(รองปลัดเทศบำลฯ) พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ , แผนงำนเคหะและชุมชน , แผนงำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของชุมชน , แผนงำนกำรพำณิชย์ และแผนงำนงบกลำง จนครบทุก
รำยกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม -  ไดร้ับฟังและพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละรำยกำรในร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จนครบทุกรำยกำร 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  หลังจำกท่ีเรำได้ร่วมกันรับฟังและพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละรำยกำรในร่ำงเทศ  
   (ประธำนสภำฯ) บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวำระท่ีหนึ่ง และวำระที่สอง 

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเข้ำสู่ระเบียบวำระที่สำม กำรลงมติ ก่อนจะเข้ำ
สู่ระเบียบวำระกำรประชุมที่ ๓.๒ เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วำระที่สำม กำรลงมติ) นั้น ผมขอพักกำรประชุม
ชั่วครำว ๑๕ นำท ี

 

พักการประชุม ๑๕ นาที 
 

เริ่มประชุมต่อ 

 

  ๓.๒ เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(วำระที่สำม กำรลงมติ) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ต่อไปเรำจะมำพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติฯ ในวำระท่ีสำม กำรลงมติ   
   (ประธำนสภำฯ) ซึ่งก่อนจะท ำกำรลงมตินั้น ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องและแนวทำงปฏิบัติ เชิญครับ 

 

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
(เลขำนุกำรสภำฯ) พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อ ๕๒  กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติในวำระที่สำม ไม่มีกำรอภิปรำย เว้นแต่
ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำย ถ้ำมีเหตุอันสมควร 

   ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

 

 



๖ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชี้แจงแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
   (ประธำนสภำฯ) ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง       

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนคงทรำบและเข้ำใจแล้ว 

 

ที่ประชุม -  รับทรำบ  - 
 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนรับทรำบและเข้ำใจดีแล้ว ต่อไปผมจะขอมติจำกสภำ  
   (ประธำนสภำฯ) เทศบำลแห่งนี้ว่ำ สมำชิกสภำฯ เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ ท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
จ ำนวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธำนสภำฯ - รองประธำนสภำฯ) 
(จ ำนวนสมำชิกสภำฯ เดิมมีจ ำนวน ๑๒ คน เสียชีวิต ๓ คน คงเหลือ ๙ คน) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เป็นอันว่ำสมำชิกสภำฯ ได้เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   (ประธำนสภำฯ) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แล้ว หลังจำกนี้ขอให้ทำงคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

นำยคูณสุข  ศรีภูมิ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
 (นำยกเทศมนตรี) ผมต้องขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมเห็นชอบร่ำง  

เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งงบประมำณท่ีได้จัดตั้งไว้นั้นจะได้น ำไป
พัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่ต ำบล   
กุดสิมคุ้มใหม่ ของเรำต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ให้สภำฯ รับทรำบหรือไม่ เชิญครับ   
   (ประธำนสภำฯ) 

 

นำยวัลชัย  พิมพ์สวัสดิ์ -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
  (เลขำนุกำรสภำฯ) ส ำหรับกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในครั้งนี้นั้น              

เป็นสมัยสุดท้ำยของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สภำฯ ได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรประชุมสภำฯ    
สมัยแรกในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นัน้ สภำฯ ได้ก ำหนดไว้แล้ว ดังนี้ 

 สมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก  มีก ำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ - ๒ 
มีนำคม ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งที่ประชุมทรำบอีกครั้ง  
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