
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓     

วันที ่ ๒๒  กรกฎาคม  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 นำยสำคร  ใจศิริ รองนำยกฯ สำคร  ใจศิริ  
๓ นำยนำรี  ศรีโพน เลขำนุกำรนำยกฯ นำรี  ศรีโพน  
๔ นำยเรือง  เขียวสวำง ที่ปรึกษำนำยกฯ เรือง  เขียวสวำง  
๕ นำยสุภำษิต  พลเยี่ยม ปลัดเทศบำล สุภำษิต  พลเยี่ยม  
๖ นำงสำวนลินี  พุฒซ้อน หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด นลินี  พุฒซ้อน  
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) ผมมีเรื่องประชำสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 

๑. เนื่องจำกในวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ๖๘ พรรษำ จึงขอเชิญทุกท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในวันอังคำรที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เพ่ือร่วม
แสดงควำมจงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  

    

๒. จังหวัดกำฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนล ำปำว จ.กำฬสินธุ์ 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๘ พรรษำ ในวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณลำนพญำนำค สันเขื ่อนล ำปำว จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ระยะทำง ๖ กิโลเมตร 

 

๓. ในเดือนหน้ำที่จะถึงนี้ เทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จะมีกำรประชุมเพ่ือ     
จัดท ำร่ำงเทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้เจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติฯ ให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ  

  

ที่ประชุม  -  รับทรำบ  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  กำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
(ประธำนสภำฯ) ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓ รำยงำนกำรประชุมได้ส่งให้กับสมำชิกได้ตรวจสอบเป็นกำร

ล่วงหน้ำแล้วจะมีท่ำนใดขอแก้ไข รำยงำนกำรประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ 
 

ที่ประชุม -  ได้ร่วมกันพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
๒๒ เมษำยน ๒๕๖๓ อีกครั้ง ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขรำยงำน 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เมื่อไม่มีท่ำนใดขอแก้ไข  ผมจะขอมติจำกท่ีประชุม ว่ำเห็นสมควร  
(ประธำนสภำฯ) รับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว หรือไม่ 

 



๓ 

 

ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 

 

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์
ส ำนักงำน (ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด) 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์  
   (ประธำนสภำฯ) ส ำนักงำน (ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด) ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่งบประมำณและเจ้ำหน้ำที่    

ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ 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 ให้ประกำศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบแล้วแจ้ง 

 
 



๔ 

 

  กำรประกำศให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือทรำบ ภำยในสิบห้ำวัน ส ำหรับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้แจ้งแก่นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ 

 

นำงสำวนลินี  พุฒซ้อน -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(หัวหน้ำส ำนักปลัด) ส ำหรับรำยละเอียดกำรขอโอนงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์

ส ำนักงำน (ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด) นั้น ทั้งนี้เนื่องจำกปริมำณฎีกำและเอกสำร
ของทำงรำชกำรต่ำงๆ มีปริมำณเพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ตู้ที่ใช้ในกำรจัดเก็บฎีกำและ
เอกสำรของทำงรำชกำรต่ำงๆ ไม่เพียงพอ จึงจ ำเป็นต้องจัดหำตู้เก็บเอกสำรเพิ่มเติม 
ซ่ึงรำยละเอียดกำรขอโอนมีดังนี้ 

ขอโอนงบประมำณเพ่ิม งำนบริหำรงำนคลัง งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน จ ำนวน ๕,๕๐๐ บำท โดยกำรโอนลดจำกแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป     
งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรขอโอนงบประมำณ
เพ่ิมเติมดังกล่ำว 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีท่ำนปลัดฯ และหัวหน้ำส ำนักปลัดได้ชี้แจงรำยละเอียดในกำรขอโอน  
   (ประธำนสภำฯ)  งบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด)

ไปแล้วนั้น มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีข้อสงสัย หรือจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  

ที่ประชุม -  ไม่มี - 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ถ้ำไม่มีท่ำนใดมีข้อสงสัย และเสนออะไรเพิ่มเติม ผมจะขอมติจำกท่ีประชุมสภำฯ  
   (ประธำนสภำฯ)  แห่งนี้ว่ำ เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์

ส ำนักงำน (ตู้เก็บเอกสำร ๒ บำนเปิด) หรือไม่ ท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
   

ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ จ ำนวน  ๗  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง  ๒  เสียง (ประธำนสภำฯ - รองประธำนสภำฯ) 

  (จ ำนวนสมำชิกสภำฯ เดิมมีจ ำนวน ๑๒ คน เสียชีวิต ๓ คน คงเหลือ ๙ คน) 

 

๓.๒ เรื่อง โครงกำรก่อสร้ำงถนนยกคันดินพร้อมลงลูกรัง สำยที่ดินนำงวำสนำ       
ศรล้อม - ที่ดินนำยไพ ศรีโพน 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ตำมท่ีได้รับแจ้งจำกชุมชนบ้ำนโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ เกี่ยวกับกำรท่ีจะขอให้น ำ  
(ประธำนสภำฯ) โครงกำรก่อสร้ำงถนนยกคันดินพร้อมลงลูกรัง สำยที่ดินนำงวำสนำ ศรล้อม - ที่ดิน 

นำยไพ ศรีโพน บรรจุเข้ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
   
 



๕ 

 

ทั้งนี้เนื่องจำกชุมชนบ้ำนโพนสรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ได้ท ำกำรประชำคมหมู่บ้ำน
และมีมติที่จะให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนยกคันดินพร้อมลงลูกรัง    
สำยที่ดินนำงวำสนำ ศรล้อม - ที่ดินนำยไพ ศรีโพน ดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรเป็น
ล ำดับแรกเพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชุมชน และชุมชนบ้ำนโพน
สวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ มีควำมประสงค์จะขอแจ้งให้ทำงสภำเทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่
ทรำบ ผมจึงขอแจ้งให้ทำงสภำฯ และท่ีประชุมทรำบ 

 

ที่ประชุม -  รับทรำบ - 

 

๓.๓ เรื่อง กำรสนับสนุนกำรจัดท ำธุงของหมู่บ้ำน และเงินอุดหนุนให้กับจังหวัด   
ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแผนยุทธกำรฟ้ำแดดสงยำง 
ระดมกวำดล้ำงยำเสพติดจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 

นำยสมเกียรติ  นรภำร -  ต่อไปเป็นเรื่อง กำรสนับสนุนกำรจัดท ำธุงของหมู่บ้ำน และเงินอุดหนุนให้กับ  
(ประธำนสภำฯ) จังหวัด ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแผนยุทธกำรฟ้ำแดด  

สงยำง ระดมกวำดล้ำงยำเสพติดจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ผมขอเชิญท่ำน
นำยกฯ/เจ้ำหน้ำที่ ไดแ้จ้งรำยละเอียดให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญครับ 

 

นำงสำวนลินี  พุฒซ้อน -  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำน 
(หัวหน้ำส ำนักปลัด) ส ำหรับรำยละเอียดกำรสนับสนุนกำรจัดท ำธุงของหมู่บ้ำนนั้น เนื่องจำกเป็นนโยบำย

ของทำงจังหวัดกำฬสินธุ์ ที่แจ้งมำให้ อปท. ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ด ำเนินกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำธุงของหมู่บ้ำน ซึ่งแนวทำงในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนนั้น     
ทำงเทศบำลต ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ขอศึกษำข้อมูลก่อนว่ำจะด ำเนินกำรสนับสนุนใน
รูปแบบใด ได้บ้ำง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบเป็นกำรเบื้องต้นก่อน 

 

ที่ประชุม  -  รับทรำบ - 

 

นำงสำวนลินี  พุฒซ้อน -  ส ำหรับเรื่อง เงินอุดหนุนให้กับจังหวัดตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
(หัวหน้ำส ำนักปลัด) ยำเสพติดตำมแผนยุทธกำรฟ้ำแดดสงยำง ระดมกวำดล้ำงยำเสพติดจังหวัดกำฬสินธุ์ 

ประจ ำปี ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจำกเป็นนโยบำยของทำงจังหวัดกำฬสินธุ์เช่นกัน ที่ให้ 
อปท. ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ด ำเนินกำรอุดหนุนเงินงบประมำณ ซึ่งงบประมำณ 
ในกำรอุดหนุนนั้น จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท โดยจะขออนุมัติโอนเงินงบประมำณโดย
กำรโอนลดจำกแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย รำยจ่ำย
เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้ง    

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรโอนเงินงบประมำณ
อุดหนุนให้กับจังหวัดกำฬสินธุ์ดังกล่ำว 
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