
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓     

วันที ่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
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 นำยอภิชัย  พิมพิชัย ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง อภิชัย  พิมพิชัย  
๘ นำยยศวีร์  แดนรำษี นักจัดกำรงำนทั่วไป ชก.  ยศวีร์  แดนรำษี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  

 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  มีท่ำนใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เชิญครับ 
    (ประธำนสภำฯ) 

    

นำยคูณสุข  ศรีภูมิ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(นำยกเทศมนตรี) ผมมีเรื่องแจ้งและฝำกประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ ำที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค

ในเขตพ้ืนที่ต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หำกมีหมู่บ้ำนหรือชุมชนใดมีปัญหำขำดแคลนน้ ำที่
ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภค และต้องกำรให้ทำงเทศบำลช่วยเหลือ ก็ขอให้แจ้งทำง
เทศบำลเข้ำมำ เทศบำลจะได้ด ำเนินกำรจัดหำน้ ำให้กับหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ต้องกำร  

 

ที่ประชุม  -  รับทรำบ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
(ประธำนสภำฯ) ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ รำยงำนกำรประชุมได้ส่งให้กับสมำชิกได้ตรวจสอบเป็นกำร

ล่วงหน้ำแล้วจะมีท่ำนใดขอแก้ไข รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ 
 

ที่ประชุม -  ได้ร่วมกันพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ อีกครั้ง ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขรำยงำน 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีท่ำนใดขอแก้ไข  ผมจะขอมติจำกท่ีประชุม ว่ำเห็นสมควร  
(ประธำนสภำฯ) รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว หรือไม่ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนงำนเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค) 

 
 
 
 
 



๓ 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณ  
   (ประธำนสภำฯ) รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (แผนงำนเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่ำท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค) ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ได้ชี้แจง
รำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ เชิญครับ      

 

นำยคูณสุข  ศรีภูมิ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(นำยกเทศมนตรี) ส ำหรับเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรตำมเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อยู่ในแผนงำนเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค ซึ่งอยู่ใน
แผนงำน ของกองช่ำง ผมจะให้ทำงเจ้ำหน้ำที่กองช่ำง ได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่
ประชุมทรำบว่ำจะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงโครงกำรอะไรบ้ำง เชิญครับ 

 

นำยอภิชัย  พิมพิชัย -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
 (ผอ.กองช่ำง) ส ำหรับโครงกำรที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงนั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้เกิด

ควำมผิดพลำดในกำรก่อสร้ำงและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่ีน้องประชำชน    
ที่อยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้ำงและประชำชนผู้ใช้ประโยชน์ทั่วไป ซึ่งมีโครงกำรที่จะขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง จ ำนวน ๑ โครงกำร ดังนี้ 

- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภำยในหมู่บ้ำน 
บ้ำนนำงมณีรัตน์ - บ้ำนนำงบำน บ้ำนโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ กว้ำง ๐.๓๐ เมตร    
ยำว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เลขที่ คม.๐๖/๒๕๖๓ งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 
๙๘,๐๐๐ บำท  

ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงเป็น   
- โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภำยในหมู่บ้ำน 

บ้ำนนำงมณีรัตน์ - บ้ำนนำงบำน บ้ำนโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ กว้ำง ๐.๓๐ เมตร    
ยำว ๒๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนำเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ตำมแบบแปลนของ
เทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เลขที่ คม.๐๖/๒๕๖๓ งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 
๙๖,๐๐๐ บำท 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ี ผอ.กองช่ำง ได้ชี้แจงกำรขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงไปแล้วนั้น  
(ประธำนสภำฯ) ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน คงทรำบและเข้ำใจแล้ว ในล ำดับต่อไป ผมจะขอมติจำกท่ี

ประชุมสภำฯ แห่งนี้ว่ำเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง หรือไม่ ท่ำนใด
เห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบและอนุมัติ จ ำนวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธำนสภำฯ - รองประธำนสภำฯ) 
(จ ำนวนสมำชิกสภำฯ เดิมมีจ ำนวน ๑๒ คน เสียชีวิต ๓ คน คงเหลือ ๙ คน) 
 

 



๔ 

 

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร 
และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร  
 (ประธำนสภำฯ) ขอเชิญท่ำนนำยกฯ/เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ/เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งรำยละเอียด

ให้ที่ประชุมทรำบ เชิญครับ 

 

นำยสุภำษิต  พลเยี่ยม -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
(ปลัดเทศบำลฯ) ก่อนอ่ืนผมขออนุญำตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ ดังนี้ 

ข้อ ๒๖ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

ข้อ ๒๗ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ข้อ ๒๘ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประมำณกำรรำยรับหรือ
งบประมำณรำยจ่ำย ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

ข้อ ๒๙ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ กำรโอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเงิน
ประเภทอ่ืนที่ต้องน ำมำตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมข้อ ๑๕ ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ
มีอ ำนำจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยได้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว 

ข้อ ๓๑ กำรโอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยกำรที่ได้
เบิกตัดปีหรือขยำยเวลำให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ
ให้เบิกตัดปี หรือขยำยเวลำเบิกตัดปี 

ข้อ ๓๒ ภำยใต้บังคับข้อ ๓๙ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย หรือกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำย เมื่อได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว ให้ประกำศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบแล้วแจ้งกำร
ประกำศให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือทรำบ ภำยในสิบห้ำวัน ส ำหรับองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลให้แจ้งแก่นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำก่ิงอ ำเภอ 

ส ำหรับรำยละเอียดกำรขอโอนงบประมำณ นั้น ผมขอเชิญ ผอ.กองช่ำง   
ได้แจ้งรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ เชิญครับ           

 



๕ 

 

นำยอภิชัย  พิมพิชัย -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
  (ผอ.กองช่ำง) ส ำหรับกำรขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร          

และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงนั้น มีรำยละเอียดดังนี้ 
          - ขอโอนงบประมำณเพ่ิมเติมในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 

จ ำนวน ๙๔,๐๐๐ บำท โดยกำรโอนลดจำกงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอกุฉินำรำยณ์ ตำมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดตั้งหม้อแปลง และงำนขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ เข้ำส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง รำยกำรดังนี้ 

รำยกำรเดิมก่อนขออนุมัติแก้ไข เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสูบบำดำลเพื่อใช้ใน
กิจกำรประปำ แบบ submersible ขนำด ๑.๕ แรงม้ำ ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๒๓,๗๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 

- ปั๊มซับเมอร์ส ชนิดมีสมรรถนะก ำลัง ๑.๕. แรงม้ำ 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันที่ ๖ 

มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม
หลักกำร จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

รำยกำรใหมท่ี่ขออนุมัติแก้ไข เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสูบบำดำลเพื่อใช้ใน
กิจกำรประปำ แบบ submersible ขนำด ๑.๕ แรงม้ำ ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๒๓,๗๐๐ บำท เป็นเงิน ๑๑๘,๕๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 

- ปั๊มซับเมอร์ส ชนิดมีสมรรถนะก ำลัง ๑.๕. แรงม้ำ 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันที่ ๖ 

มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำม
หลักกำร จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีท่ำนปลัดฯ และ ผอ.กองช่ำง ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธี  
   (ประธำนสภำฯ)  กำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และรำยละเอียดกำรขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร และขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงไปแล้วนั้น สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน     
คงทรำบและเข้ำใจแล้ว ในล ำดับต่อไป ผมจะขอมติจำกที่ประชุมสภำฯ แห่งนี้ว่ำ     
เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร และ
อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง หรือไม่ ท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 
   

 
 



๖ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบและอนุมัติ 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 -  ผมขอขอบคุณ สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำน  
   (ประธำนสภำฯ) 

 

๓.๓ เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ต่อไปเป็นเรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙   
(ประธำนสภำฯ) ผมขอเชิญท่ำนนำยก ได้น ำเรียนเกี่ยวกับมำตรำกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด

ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ขอเชิญครับ 

 

นำยคูณสุข  ศรีภูมิ -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(นำยกเทศมนตรี) ผมขอแจ้งแนวทำงตำมหนังสือจำกกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ 

ว๒๑๒๐ เรื่องแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดังนี้  

๑. เนื่องจำกขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้มีกำร
แพร่กระจำยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชำชนเป็นวงกว้ำง และเป็นอันตรำยแก่
ชีวิต ร่ำงกำยของประชำชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสำมำรถใช้จ่ำย
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

 ๑.๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณ     
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนสำธำรณภัยตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๑ กำรให้
ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมระเบียบฯ ข้อ 
๑๒ และกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และ     
ข้อ ๑๕ ได ้

 ๑.๒. กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตำมข้อ ๑.๑. ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ โดยใช้จ่ำยจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบกลำง ประเภทเงินส ำรองจ่ำยและหมวดอ่ืนๆ       
ที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสะสม ตำมที่กระทรวงมหำดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๐๘ 
ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ หรือเงินทุนส ำรองเงินสะสม หรือโอนงบประมำณไปตั้ง
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  

๒. ให้จังหวัดชี้ท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นและปฏิบัติงำน
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน ถึงแนวทำงปฏิบัติตำมข้อ ๑ หำกมีปัญหำในกำร
ปฏิบัติให้จังหวัดหำรือกระทรวงมหำดไทยไทย  

 



๗ 

 

จึงแจ้งที่ประชุมทรำบ ในส่วนของกำรด ำเนินกำรของเทศบำลต ำบล       
กุดสิมคุ้มใหม่นั้น ได้จัดท ำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตำมสถำนกำรณ์ รำยละเอียดเพ่ิมเติมนั้น ผมขอเชิญท่ำน
ปลัดเทศบำลฯ ได้น ำเรียนที่ประชุมทรำบ ขอเชิญครับ 

 

นำยสุภำษิต  พลเยี่ยม -  เรียนท่ำนประธำนฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน  
(ปลัดเทศบำลฯ) ส ำหรับโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นั้น 

มีวิธีกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันดังนี้ 
  - รณรงค์เรื่องกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

๒๐๑๙   (โควิด-๑๙) ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ประชำชนรับรู้ข้อมูล สถำนกำรณ์ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ 

  กิจกรรมที่ ๑ ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้ควำมรู้กับประชำชนในพ้ืนที่ต ำบล
กุดสิมคุ้มใหม่ ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

  กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมกำรป้องกันตนเองด้วยหน้ำกำกผ้ำและกำรล้ำงมือ 
  - สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยจัดหำวัสดุ 
  กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 

๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพ้ืนที่ต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ให้แก่ อำสำสมัครสำธำรณสุขและ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ชุดป้องกันตนเอง แว่นตำ หน้ำกำก ฯลฯ 

  - ติดตำมสถำนกำรณ์ เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ และแจ้งประชำชนเป็นระยะ 
  - ด ำเนินกิจกรรมตำมเอกสำรแนบท้ำย 
  - สรุปผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบเมื่อสิ้นสุดโครงกำร

 ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) นั้น ได้มีกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยในแผนงำน    
งบกลำง งบกลำง เงินส ำรองจ่ำย ดังนี้ 

  ๑. หน้ำกำกผ้ำ จ ำนวน ๘,๗๔๐ ชิ้นๆ ละ ๑๐ บำท เป็นเงิน ๘๗,๔๐๐ บำท 
 ๒. เจลล้ำงมือแอลกอฮอล์ (๔๕๐ ml) จ ำนวน ๕๐ ขวดๆ ละ ๓๒๐ บำท 

เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บำท  
๓. ถุงมือยำง จ ำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๒๗๐ บำท เป็นเงิน ๑,๐๘๐ บำท    
๔. เครื่องฉีดพ่น จ ำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๖,๕๐๐ บำท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ 
บำท 
๕. น้ ำยำฉีดพ่น จ ำนวน ๒๔ ขวดๆ ละ ๓๙๐ บำท เป็นเงิน ๙,๓๖๐ บำท 
๖. ชุดใส่ส ำหรับพนักงำนฉีดพ่น จ ำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๒,๐๐๐ บำท เป็นเงิน 
๔,๐๐๐ บำท 
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