
 

 

   

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

--------------------------------------------------------- 

 

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  กําหนดสมัยประชุมสามัญ      

สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๖๒ น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม 

๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว ๑                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                        ๒๑    มกราคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน      

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
          

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป           

พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ๒๕๖๒ น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม 

๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

           ขอแสดงความนับถือ  

            

         สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                           (นางสุวนิตย  ครฑุหมื่นไวย) 

                          ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                         

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว  ๒                                 สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                         ๒๑    มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป       

พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

เรียน      

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๑ ฉบับ 
                             

ดวย สภาเทศบาลตําบลปรุ ใหญ  อํ า เภอเมืองนครราชสีมา จั งห วัดนครราชสีมา                   

มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่        

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ –    

๒ มีนาคม ๒๕๖๒  มีกําหนด ๓๐ วัน น้ัน   
  

ดังน้ัน สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธเสียงตามสาย

และปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ    

สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสําเนาประกาศ    

ที่สงมาพรอมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                     สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                      (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 



 

 
 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว ๓                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                         ๑๔    กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน      

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม ฯ          จํานวน  ๑  ชุด 

                    ๒. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลครัง้ที่ผานมา    จํานวน  ๑  ชุด 
          

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีมติในการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ งที่  ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่              

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ – 

๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีกําหนด ๓๐ วัน น้ัน   
 

บัดน้ี มีเรื่องที่เสนอมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญพิจารณา จึงขอเชิญประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒ ในวันจันทรท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และประชาสัมพันธใหประชาชนหรือผูที่

สนใจเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งน้ีดวย 

              ขอแสดงความนับถือ  

            

             สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                                    (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                             ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานกิจสภาเทศบาล ฯ  

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

* หมายเหตุ : การแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๑/ว  ๔                                 สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                         ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ         

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน   

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๑ ฉบับ 
                             

ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทรท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.                 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  น้ัน 
  

ดังน้ัน เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความ

อนุเคราะหมายังทานประชาสัมพันธเสียงตามสายและปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหประชาชนรับทราบ    

โดยทั่วกัน และขอเชิญทานและประชาชนผูสนใจเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตามวัน 

เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   
 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                      (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันจันทรท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางสุวนิตย   ครุฑหมื่นไวย  ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๒. นางเพ็ญพยงค   ประสงคหิงษ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๓. นายอุดม   สินปร ุ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๔. นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๕. นายประวิทย   โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๖. นายสมาน   วรรณรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๗. นายสุเมธ   พุฒิจีบ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๘. นางสาวพเยาว   สุขศรีพะเนาว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๙. นายวิฑูรย   ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๐. นางสอิ้ง   พิมพจัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๑. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๒. นายวรวิทย   อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุรศักด์ิ   ประสงคหิงษ  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๒. นายจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๓. นางจิรฐา   ภูประดิษฐ  รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๔. นางไขมุกข  ทาวเนาว   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๕. นายวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๖. นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๗. นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน  รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๘. นางสาวกันยณัฐ   พลอยอยูดี  รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๙. นายพิทยา   คํ้าชู   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. นายกิตติพงศ   เรืองแสง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๑. นางจิตินันท  สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 

๑๒. นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๑๓.  นางโชติมา.../ 



- ๒ - 

 

๑๓. นางโชติมา   พันธุโยธี   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๔. นางสาวฐิติกานต  เพ็งพะเนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๕. นางสาวสุรีย  เมืองสงา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๖. นางสาวพิมลพรรณ  เงสันเทียะ คนงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๒๕ น.      

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล  เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สม า ชิก ส ภา เ ทศบ าล ตํ าบ ล ปรุ ใ หญ ทุ กท า น  น ายก เทศมนตรี ฯ               

รองนายกเทศมนตรี ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

หัวหนาสวนราชการ และผู เ ข าร วมประชุมทุกทานได เข าประชุม           

และถึงกําหนดเวลาที่จะเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ   

ทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย   

เพื่อเปนสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแหงน้ี สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลปรุใหญ  จํานวน  ๑๒  ทาน และที่ประชุมขณะน้ีมีสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ จํานวน ๑๒ ทาน   
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะน้ีถึงเวลาเปดประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันจันทรที่ 

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บัดน้ี ขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๑  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ๑.  ขอใหที่ประชุมปดเครื่องมือสื่อสารดวยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๒.  แนะนํารองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญทานนายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ แนะนําคะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิก 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     สภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  เพื่อใหการบริหารราชการของ 

    เทศบาลตําบลปรุใหญ  เกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปนไปตาม.../ 



- ๓ - 

 

    เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ และเปนไป 

    ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรไีดกําหนดไว เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน 

    ในทองถ่ิน  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฎฐ มาตรา  ๔๘ นว  

    และมาตรา ๔๘ จตุทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   

    แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงขอแตงต้ัง นางจิรฐา  ภูประดิษฐ    

    เปนรองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปรุใหญ   

    ที่ ๑๕๐/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒   
 

    จึงนําเรียนสภาเทศบาลตําบลปรุใหญเพื่อรับทราบครับ 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ยินดีตอนรับนะคะ  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๒ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย การประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันจันทรที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดอยูในมือทานแลว ใหทาน

สมาชิกทุกทานไดชวยกันตรวจดู มีใครจะแกไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนบาง

อยางไร ขอเชิญไดเลยคะ  

 

ท่ีประชุม ไมม ี

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  

    เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติรับรองเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓       กระทูถาม 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมม ี - 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.../ 



- ๔ - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องท่ีเสนอใหม 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๕.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตําบลปรุใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  วรรค ๓ บัญญัติให  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผล 

    การดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจายและ 

    ผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

    และกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตาม 

    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)   

  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ ใหนายกเทศมนตรี 

 จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา

เทศบาลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน

ผลการดําเนินงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย          ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญรายงานผลการดําเนินงาน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามนโยบายที่ ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอสภาเทศบาล ขอเชิญคะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เพื่อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ  และมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติ

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  ดังกลาว  กระผม นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

    ไดบริหารงานเทศบาลตําบลปรุใหญตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา 

    เทศบาลตําบลปรุใหญ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

    พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงขอนําเรียนรายงานผล 

    การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการตอสภาเทศบาลและ 

    ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญผูทรงเกียรติ 
 

   จาก นโยบาย ๙ ประการสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินที่กระผมได

แถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด

เปาหมาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจในการบริหารราชการในปที่ผานมา  

  นอกจากจะเนนสรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถ่ินในทุกระบบแลว    

การสงเสริม.../ 



- ๕ - 

 

 การสงเสริมความเขาใจในทุกๆ ดานเพื่อนําไปสูความมั่นคง ความมี

เสถียรภาพ และการมี คุณภาพชีวิตที่ ดี  กระผมจึงขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป ๒๕๖๑ ดังตอไปน้ี 

๑.  นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เทศบาลตําบลปรุใหญ  พรอมพัฒนา  ปรับปรุงและบํารุงรักษา

โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ดวยความ

เหมาะสมและเปนธรรม  ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี  เพื่ออํานวยความ

สะดวกสบายและใหประโยชนแกสวนรวม  ทั้งสามารถเช่ือมโยงกับทองถ่ิน

ขางเคียงไดอยางมี “คุณภาพ” จํานวน  ๒๐  โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสนามกีฬาโนนโพธ์ิ      

ไปทางทิศตะวันออก ชุมชนคนชุม ๒ หมู ๑ งบประมาณ  ๑๒๕,๕๐๐.- บาท  

(งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๒. โครงการจัดทําปายช่ือชุมชนคนชุม ๒ หมู ๑ งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.-  

บาท (งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานผูใหญโคย หมู ๒    

ตะคองเกา งบประมาณ  ๒๓๓,๕๐๐.- บาท (งบจายขาดเงินสะสม           

ป ๒๕๖๑) 

๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนายอนัน  วอนสันเทียะ  

ชุมชนรวมใจพัฒนาตะคองเกา หมู ๒ งบประมาณ  ๖๒,๐๐๐.- บาท       

(งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๕. โครงการปรับปรุงผิวทางบริเวณบานผูใหญ หมู ๓ ถึงจุดเขตสุดเขต

เทศบาลตําบลบานใหม  ชุมชนหนองหอย หมู ๓ งบประมาณ  ๒๗,๐๐๐.-  

บาท   (งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๖. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า (ฝงซาย) ซอยรวมมิตร  จากบานปาประยูร 

ถึงอู เกื้อ ชุมชนรวมมิตรพัฒนา  หมู ๔ งบประมาณ  ๔๖๑,๕๐๐.-  บาท        

(งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๗. โครงการจัดทําปายช่ือชุมชนไมตรีพัฒนา หมู ๔ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

(งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๘. โครงการปรับปรุงถนนหนาโรงนํ้า  ซอยบานนายสุรพันธ  ซอย ๘/๒  

ชุมชนแสนสุข ๑ หมู  ๗ งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐.-  บาท  (งบจายขาดเงิน

สะสม ป ๒๕๖๑) 

๙. โครงการกอสรางรางระบายนํ้าและทอระบายนํ้าบางสวน ซอยแอตรูม ๑ 

หมู ๗  งบประมาณ  ๔๙๘,๕๐๐.- บาท  

 

๑๐.  โครงการอุดหนุน.../ 



- ๖ - 

 

๑๐. โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น ก า ร ไ ฟ ฟ า ส ว น ภู มิ ภ า ค  ง บ ป ร ะ ม า ณ    

๑๐๕,๐๙๔.๕๘ บาท  

๑๑. โครงการปรับปรุงยกระดับพื้นทาง ซอย ๙/๔   ชุมชนรวมใจพัฒนาตะคอง

เกา ม.๒  งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๑๒. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทางบานลุง

ประกอบถึงถนนสายกลางบาน  ชุมชนลูกหลานปูคงพัฒนา ม.๒  

งบประมาณ  ๒๐๒,๘๑๐.๒๓ บาท  (งบจายขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๑๓. โครงการปรับปรุงผิวทางบริเวณบานปาพันถึงสุดเขตเทศบาลตําบล 

ปรุใหญ ชุมชนหนองหอย ม.๓  งบประมาณ  ๒๗,๐๐๐.-  บาท  (งบจาย

ขาดเงินสะสม ป ๒๕๖๑) 

๑๔. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ซอย ๑๔/๔ บานปาวรัญชลี ชุมชนพบ

สุข ๓ ม.๕  งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐.-  บาท  

๑๕. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ซอย ๑๔/๕ ชุมชนพบสุข ๓ ม.๕  

งบประมาณ  ๔๙๘,๕๐๐.-  บาท 

๑๖. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าซอยจํารัสเช่ือมทอระบายนํ้าเดิมเสน

หนารานต๋ิวมินิมารท  ม.๗  งบประมาณ  ๙๔๑,๐๐๐.-  บาท (ยังไมเบิกจาย

งบประมาณ) 

๑๗. โครงการปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปา ชุมชนวิโรจนพัฒนา ม.๔  

งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐.-  บาท 

๑๘. โครงการปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปาวัดพบสุข ชุมชนแสนสุข ๒  

ม.๗  งบประมาณ  ๑๕๔,๘๘๐.๒๒  บาท 

๑๙. โครงการเจาะบอบาดาล  ชุมชนวิโรจนพัฒนา  ม.๔  งบประมาณ  

๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  ยังไมเบิกจายงบประมาณ 

๒๐. โครงการกอสรางเสายึดตาขายรอบสนามกีฬาโนนโพธ์ิ ชุมชนคนชุม 

๑ ม.๑  งบประมาณ  ๔๙๘,๐๐๐.-  บาท 

    

๒.  นโยบายดานการปกครอง 

การบริหารเทศบาล ฯ จะพัฒนาไดตามวิสัยทัศน น้ัน จะนํา       

หลักธรรมาภิบาล มาเปนแนวทางตามความเหมาะสมแกโอกาสและ     

เรื่องน้ัน ๆ  ไดแก 

-  หลักคุณธรรมยึดมั่นความถูกตอง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบ

คุณธรรม ๔ หลักคือ  ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงใน

ตําแหนง, ความเปนกลางทางการเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

โอกาสและกรณี 

-  หลักนิติธรรม.../ 



- ๗ - 

 

-  หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เปนธรรม เสมอภาค   

เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

-  หลักความคุมคายึดมั่นการใชทรัพยากรอยางคุมคา ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

-  หลักความโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีเหตุผลเพียงพอ         

ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล โดยไมสงผลกระทบทางลบตอเทศบาลฯ 

-  หลักการมีสวนรวมเปดโอกาสใหทุกภาคสวน สามารถแสดงความ

คิดเห็น รับฟงความคิดเห็น แตขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิบัติตาม พึงอางอิงถึง

ประโยชนของสวนรวม 

-  หลักความรับผิดชอบรวมกันยึดมั่นติดตามผลของการทํางาน 

พรอมแกไขและช้ีแจง  จํานวน  ๔  โครงการ  ประกอบดวย 

๑.   โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงาน สําหรับคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน

เทศบาล  และพนักงานจางงบประมาณ  ๓๔,๑๐๔.-  บาท  

๒. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบัญญัติ แผนการดําเนินงาน

และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  

งบประมาณ  ๑๓,๖๗๐.-  บาท 

๓. โครงการประชาคมชุมชน/หมูบาน  งบประมาณ  ๑,๘๕๖.-  บาท 

๔. โครงการประชาคมชุมชนตําบล  งบประมาณ ๒,๑๔๒.-  บาท 
 

๓.  นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม 

         สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน  โดยจัดฝกอบรมใหความรู      

สรางอาชีพตามความตองการและความถนัดของประชาชนอยางย่ังยืน     

ตามศักยภาพ  ของเทศบาลฯ เพื่อสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตให    

ดีข้ึน ทันความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองและสอดคลองกับประชาคม

อาเซียน ในภายภาคหนาและสงเสริมการเรียนรู และการใช เทคโนโลยี   

อยางเหมาะสมใหแกทุกเพศทุกวัย ภายใตพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ เรื่อง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  (ภายใตกรอบแนวคิด

พอประมาณ  มีเหตุผลและมีภูมิคุมกัน  บนเงื่อนไขความสมดุลย่ังยืน  และ

ความรูคู คุณธรรม) เสริมสรางความรักความเขาใจตอกันในเรื่อง “รูรัก

สามัคคี” ใหแกประชาชนและทุกภาคสวน เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอการอยู

รวมกัน รวมกันพัฒนาใหดีข้ึน   ใหเขาใจความคิดตางๆ แตไมแตกแยกความ

สามัคคี ยอมรับกติกาของสังคม บนพื้นฐานความเปนไทย ความเปนคน   

ปรุใหญ มีความรักความเขาใจ  ด่ังครอบครัวเดียวกัน เทศบาล ฯ จะใหการ 

ดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชน.../ 



- ๘ - 

 

 ดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  

ดวยความหวงใย เอาใจใสและเอื้ออาทร เพื่อใหปรุใหญเปนสังคมที่นาอยู 

และเปนการแบงเบาภาระของครอบครัว   ใหความเปนอยูที่ดีข้ึน  จํานวน  

๙ โครงการ ประกอบดวย 

๑.  โครงการจัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯ งบประมาณ  

๓๑๔,๔๒๑.๒๐  บาท 

๒. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูในการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ  

งบประมาณ ๔๙,๕๗๒.-  บาท 

๓. โครงการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

งบประมาณ  ๘๔,๙๗๒.-  บาท 

๔. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับคณะกรรมการ

ชุมชนคณะกรรม การอํานวยการชุมชน และสมาชิกชุมชน  งบประมาณ  

๔๙๓,๑๓๒.-  บาท 

๕. โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสู งอายุ ตําบลปรุใหญ   งบประมาณ  

๑๓๔,๓๓๒.-  บาท 

๖. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูในการประกอบอาชีพ ใหแกกลุมอาชีพ   

กลุมสตรี กลุมแมบาน และกุลมองคกรตาง ๆ  งบประมาณ  ๒๔๕,๒๐๔.-  บาท 

๗. จายเบี้ยยังชีพ ผูปวยโรคเอดส  งบประมาณ  ๖,๐๐๐.-  บาท 

๘. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  งบประมาณ  ๘,๓๒๗,๑๐๐.-  บาท 

๙. เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  ๑,๖๗๓,๖๐๐.-  บาท 
 

๔.  นโยบายดานการเมือง 

        การบริหารเทศบาล ฯ จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ  ใหแกประชาชน  เพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเนนการมีสวนรวม ใหเกิดความเขาใจ 

เขาถึงปญหาและความตองการ ภายใตความเปนไปไดจากทรัพยากรที่มี  

ดวยแนวคิด “โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน  เปนของประชาชน” 

สรางผูนําชุมชนและใหเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน ภายใตลักษณะอันพึง

ประสงค เพื่อใหสอดรับกับนโยบายดานอื่นๆ ดวยตระหนักถึงภาระหนาที่  

เพื่อรวมกันพัฒนา ปรุใหญใหเปนเมืองนาอยู  ไดอยางมี “ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล”   

 

 

 

๕.  นโยบายดานสาธารณสุข.../ 



- ๙ - 
 

๕.  นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

        เทศบาลฯ สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและ  คนในครอบครัว  โดยเนนการสรางภูมิคุมกันเปนหลัก และการ

แกไขรักษาควบคูกัน  ใหความสําคัญกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  

รูจักปองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไขเจ็บ และใหความรูเกี่ยวกับ

โรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน  ประชาชนจะไดรับทราบขอมูลขาวสารที่

แทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดลอมอื่นๆที่จะให

ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต เพื่อรวมระดม

ความคิด เตรียมการวางแผนแกไข รับมือและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 

ภายใตการยอมรับของสวนรวม  โดยยึดหลัก  “ปรุใหญนาอยู” 

จํานวน ๖ โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  งบประมาณ   ๙๕,๐๐๐.-  บาท  

๒. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ  ๖๔,๐๗๕.-  บาท 

๓. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในพื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ  

งบประมาณ  ๒๐๖,๐๐๐.-  บาท 

๔. โครงการของเหลือใชไมไรคาสูการพัฒนาชุมชนปลอดขยะ งบประมาณ  

๔๕,๙๗๒.-  บาท 

๕. โครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามอง  งบประมาณ  ๔๙,๐๗๑.-  บาท 

๖. โครงการ "ทองถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษพื้นที่สีเขียว"  งบประมาณ  

๒,๔๑๕.-  บาท 
 

๖.  นโยบายดานการใหบริการ 

        สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งความสามัคคี สรางเครือขายสามารถ

กระจายขาวสารจากเทศบาลฯ   สูชุมชนและเปนตัวกลางสงความตองการ

ของประชาชนสูเทศบาลฯ อยางถูกตองและรวดเร็ว ประชาชนจะสามารถ

เขาถึงบริการตางๆของเทศบาล ฯ ไดอยางเสมอภาค และเมื่อผูรับบริการมี

ปญหาใดๆ เทศบาลฯจะรวมแกไขปญหาตาง ๆ  เพื่อหาแนวทางที่เกิด

ประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของมากที่สุด ภายใตแนวคิดเทศบาลปรุใหญ 

“หวงใย รับใชประชาชน”  จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแกการ

พัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญมาใช  ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว         

ลดข้ันตอน  โปรงใส ตรวจสอบไดและประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย 

สอดคลองกับระเบียบและกฎหมาย  จํานวน ๓ โครงการ  ประกอบดวย 

๑. โครงการประชาสัมพันธ  งบประมาณ  ๒๐๒,๑๒๒.-  บาท 

๒. โครงการจัดเก็บรายไดนอกสถานที่  งบประมาณ  ๒,๔๖๐.-  บาท 

๓. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  งบประมาณ  ๒,๔๐๐.- บาท 

๗.  นโยบายดานความปลอดภัย.../ 



- ๑๐ - 

 

๗.  นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

        เทศบาลฯ จะเนนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ทุกคน เพื่อความอยูดี รูสึกอบอุนและไววางใจ  จะประสานงานและใหความ

รวมมือกับทุกฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบ  สรางจิตสํานึกดานความเปนสังคมที่

ดี  การอยูรวมกันแบบชุมชนที่เอื้ออาทรกัน  จัดอบรมใหความรู  ความ

เขาใจ ปรับทัศนคติแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป  สรางอาสาสมัคร  จิต

สาธารณะ ใหมีสวนรวมในการเฝาระวัง  ปองกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนทุกคน  ทําใหปรุใหญเปน  “เขตความ

ปลอดภัย”  

จํานวน  ๕  โครงการ ประกอบดวย 

๑.  โครงการติดต้ังตูเก็บถังดับเพลิงเคมีแหงพรอมถังดับเพลิงเคมีแหง ชุมชน

คนชุม ๑ ม.๑  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๒.  โครงการปองกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  

งบประมาณ  ๒๓,๘๘๐.-  บาท 

๓.  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  

งบประมาณ  ๒๕,๖๐๘.-  บาท 

๔.  โครงการติดต้ังหอกระจายขาว  ชุมชนลูกหลานปูคงพัฒนา ม.๒  

งบประมาณ  ๙๓,๐๐๐.-  บาท 

๕.  โครงการติดต้ังหอกระจายขาว ชุมชนพบสุข ๑ ม.๕  งบประมาณ  

๙๓,๐๐๐.- บาท 

 

๘.  นโยบายดานการศึกษา 

         สงเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝงการใฝรู  ต้ังแตระดับอนุบาล

จนถึงผูสูงอายุ สนับสนุนการศึกษาทางเลือก ใหความรวมมือและสราง

กิจกรรมรวมกับโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่รองขอ

ความรวมมือ สนับสนุนการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  การอนุรักษ

ทองถ่ิน  ใหสอดคลองกับประวัติศาสตรทองถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี 

เชน ดนตร,ี ศิลปะ, กีฬาและประเพณีตางๆ  สงเสริมใหประชาชนเกิดการ

เรียนรูตลอดชีวิต ปลูกจิตสํานึกที่ดีตอบานปรุใหญ สรางจิตสาธารณะ 

ปลูกฝงการเสียสละเพื่อสวนรวม และสนับสนุนการศึกษา ใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุงศาสนาและแหลงเรียนรูตางๆ ใหความรวมมือ

อยางดีกับ วัดและแหลงยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก “บวร” 

บาน วัด  โรงเรียน จํานวน ๑๑ โครงการ ประกอบดวย 

 

๑.  โครงการจัดนิทรรศการ.../ 



- ๑๑ - 

 

๑.  โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ปรุใหญ  งบประมาณ  ๘,๔๔๙.-  บาท  

๒. โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรูในและนอกหองเรียน  งบประมาณ  

๙,๔๓๒.-  บาท 

๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา - คาอาหารกลางวัน

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งบประมาณ  ๒๗๐,๖๐๐.-  บาท 

๔. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบานคนชุม  งบประมาณ 

๑๗๕,๔๗๒.๙๘  บาท 
๕. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุ ใหญ 

งบประมาณ  ๑๐๙,๒๐๖.๓๐  บาท 

๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานคนชุม  งบประมาณ  ๓๘๓,๑๖๐.-  บาท 

๗. อุดหนุนโรงเรียนบานคนชุมตามโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  

งบประมาณ  ๔๙,๘๐๐.-  บาท 

๘. อุดหนุนโรงเรียนบานคนชุมตามโครงการเขาขายคุณธรรมจริยธรรม  

งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 
๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา – คาจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว)  งบประมาณ ๙๘,๖๐๐.-  บาท 

๑๐. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต และรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุตําบล ปรุใหญ"  
ดําเนินการโดยไมเบิกจายงบประมาณ   

๑๑. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ดําเนินการโดยไมเบิกจาย

งบประมาณ   
 

๙.  นโยบายดานการบริหารจัดการ  

          ดานการบริหารจัดการจะยึดเปาหมายจากคําวา “ปรุใหญนาอยู” 

เปนหลักบริหารใหเกิดความตอเน่ือง โดยจะแบงออกเปน ๒ ดาน คือ การ

จัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคํานึงถึงผลกระทบ ที่ยึด

ประโยชนสวนรวมเปนหลักดวยลักษณะอันพึงประสงค  “ประตูสูอีสาน 

บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนาม

ซีเกมส ” 

  การจัดการภายใน จะเปนการจัดการองคกร  ที่อยูภายใตกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว  ภายใตอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ิน ที่สามารถสั่งการได ใหความดีความชอบได  ลงโทษได เพื่อให

ดําเนินการตามวิสัยทัศนที่ไดเสนอไว และพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา 

มุทิตาและอุเบกขา)   โดยสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐและรวมมือกับ

สภาเทศบาล 

 

การจัดการภายนอก.../ 



- ๑๒ - 

 

 การจัดการภายนอก จะเปนการนํานโยบายของคณะผูบริหารและนโยบาย

ภาครัฐ  ตลอดจนการตอบสนองความตองการตางๆของประชาชน   สูการ

ปฏิบัติใหเกิดรูปธรรม สงผลกระทบเชิงบวกตอประชาชนสวนใหญ  โดยเนน

การมีสวนรวม ความโปรงใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย เมตตา  สรางสรรคและทัน

ตอเหตุการณ  โดยยึดหลัก  “ขาราชการท่ีดี” (ขา คือผูรับใช,  ราช คือ

พระราชา, การคืองาน, ดี คือใหเกิดประโยชน ที่ชอบ ที่ถูก) คือคนของ

พระราชาที่ทํางานใหเกิดประโยชนตอบานเมือง 

และจะสนับสนุนใหมีการประเมินในทุก ๆ กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเปนขอมูล

อางอิงและตรวจสอบ  

จํานวน ๑  โครงการ ประกอบดวย 

๑.   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดําเนินการโดยไมเบิกจาย

งบประมาณ   

             จากการที่กระผม นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ นายกเทศมนตรี

ตําบลปรุใหญ  ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และจากการ

นํานโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ นอกจากทําใหเทศบาล

ตําบลปรุใหญ  มีความเจริญกาวหนา เกิดการมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันของทุกภาคสวน และสิ่งสําคัญทําใหพี่นองประชาชน 

ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกครบครัน กระผมในฐานะผูบริหารเทศบาลตําบลปรุใหญ 

ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนรวมกับความสําเร็จที่เกิดข้ึนในทองถ่ินของเรา 

และพรอมที่จะมุงมั่นรวมกันพัฒนาทองถ่ินน้ีใหมีความเจริญกาวหนาอยาง

ย่ังยืนตลอดไป 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๒  ญัตติ เรื่อง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ  

ประธานสภาเทศบาลฯ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ และกําหนดสมัยประชุม

สามัญ สมัยที่แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมายคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒      

ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ.../ 



- ๑๓ - 

 

 ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและ     

วันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปน้ัน        

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของ        

สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  ใหประธานสภาทองถ่ิน    

นําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป  โดยใหนําความ

ในขอ ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เมื่อสภาทองถ่ินมีมติแลว                

ใหประธานสภาทองถ่ิน ทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน  พรอมทั้ง         

ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําหนด  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนไป แตสมัยประชุม

สามัญ อีก ๓ สมัย จะกําหนดเมื่อไร ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทุกทาน

ชวยกันเสนอตอที่ประชุม ขอเชิญคะ  

  

นายอุดม   สินปร ุ เรียนทานประธานสภา ฯ เทศบาลที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ   

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายอุดม  สินปรุ    สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑  ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ 

อีก ๓ สมัย ดังน้ี      

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒     มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที ่

       ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 

๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓     มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่  

  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป  

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔   มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่  

  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป  

 และขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก   มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่  

  ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป  

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิก ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

มิติที่ประชุม.../ 



- ๑๔ - 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ยกมือข้ึนพนศีรษะ  

นายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ     เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ กระผมขอเสนอญัตติ 

ดวนดวยวาจา เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญพิจารณาเปนเรื่องดวนครับ 

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงระเบียบฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๙ วรรคสี่ ญัตติดังตอไปน้ีอาจเสนอดวยวาจาในที่ประชุมสภาทองถ่ิน

ได โดยใหนําความในขอ ๓๙ มาใชบังคับ 

    (๓) ขอปรึกษาหรือขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน 

    (๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 

     ทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อนุญาตหรือไม 
 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย อนุญาตคะ บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคราวน้ี  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ     เทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติดวยวาจา 

เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญพิจารณาเปนเรื่องดวน ดังน้ีครับ 

 

ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๖๒  
     

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมายคะ   

 ประธานสภาเทศบาล ฯ 
 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

    รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ  

    คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ 

    สภาทองถ่ิน  

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย.../ 



- ๑๕ - 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ขอความเดิม 

กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน  

งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย ๓/๑๒ ชุมชนแสนสุข ๒ หมูท่ี ๗  

บานแสนสุข   จํานวน  ๑๘๖,๐๐๐.-  บาท  หนา  ๑๐๘ 

๑.  กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาดรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในกวาง ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  ฝารางระบายนํ้าเหล็ก 

ตะแกรง  กวาง ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  พรอมติดต้ัง 

ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑ ปาย  (ตามรูปแบบรายการและ 

ประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 

๒.  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๓ หนา ๒๑ 

 

ขอความใหม 

กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน  

งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการ กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ซอย ๓/๑๒ ชุมชนแสนสุข ๒ หมูที่ ๗  

บานแสนสุข   จํานวน  ๑๘๖,๐๐๐.-  บาท  หนา  ๑๐๘ 

๑.  กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาดรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในกวาง ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  ฝารางระบายนํ้าเหล็ก 

ตะแกรง  กวาง ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๓๒.๐๐ เมตร  พรอมติดต้ัง 

ปายประชาสัมพันธโครงการ.../ 



- ๑๖ - 

 

ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑ ปาย  (ตามรูปแบบรายการและ 

ประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 

๒.  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๓ หนา ๒๑ 
 

 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

เน่ืองจากขอความปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  รายละเอียด

โครงการบางสวนไมตรงตามรายละเอียดแบบแปลนที่จะตองดําเนินการ

กอสรางจริง  ซึ่งอาจกอใหเกิดขอสงสัยและผิดพลาดในการดําเนินการ

กอสราง  
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ  และกระผมขอใหทางกองชางไดช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 

 

นางจิตินันท   สุขีเกตุ  ดิฉันขอช้ีแจงดังน้ีคะ  เน่ืองจาก  รายละเอียดในโครงการไมตรงตามรายละเอียด 

ผูอํานวยการกองชาง  แบบแปลน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   

    พ.ศ. ๒๕๖๒  เน่ืองจากในแบบแปลน ความยาวฝารางระบายนํ้าเหล็กตะแกรง  

    มีความกวางคือ ๐.๕๐ เมตร  ที่รวม ๐.๖๐ เมตร คือรวมขอบไปดวย ซึ่งในการ 

    ดําเนินการจริง จะดําเนินการเพียง ๐.๕๐ เมตร  อีก ๐.๑๐ เมตร คือขอบ 

    รางระบายนํ้า จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคะ   

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิก ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ.../ 



- ๑๗ - 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โครงการ กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหนารานกวยเต๋ียว   

นายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ   เชื่อมบอพัก ซอยราชครู ชุมชนแสนสุข ๒ หมูท่ี ๗ บานแสนสุข    

    จํานวน  ๔๙๙,๐๐๐.-  บาท  หนา  ๑๐๘  

ขอความเดิม 

กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน  

งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการ กอสรางรางระบายนํ้า คสล. บริเวณหนารานกวยเต๋ียว   

เช่ือมบอพัก ซอยราชครู ชุมชนแสนสุข ๒ หมูที่ ๗ บานแสนสุข    

จํานวน  ๔๙๙,๐๐๐.-  บาท  หนา  ๑๐๘ 

๑.  กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาดรางระบายนํ้า คสล. ภายในกวาง  

๐.๔๐ เมตร  ยาว ๙๐.๐๐ เมตร  ฝารางระบายนํ้าเหล็กตะแกรง   

กวาง ๐.๖๐ เมตร  ยาว ๙๐.๐๐ เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ   

จํานวน ๑ ปาย  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 

๒.  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๑ หนา ๒๐ 
 

 

ขอความใหม 

กองชาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน  

งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิง่กอสราง   

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

โครงการ กอสรางรางระบายนํ้า คสล. บริเวณหนารานกวยเต๋ียว  เช่ือมบอพัก  

ซอยราชครู ชุมชนแสนสุข ๒ หมูที่ ๗ บานแสนสุข   จํานวน  ๔๙๙,๐๐๐.-  บาท   

หนา  ๑๐๘ 

๑.  กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาดรางระบายนํ้า คสล. ภายในกวาง  

๐.๔๐ เมตร  ยาว ๙๐.๐๐ เมตร  ฝารางระบายนํ้าเหล็กตะแกรง   

กวาง ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๙๐.๐๐ เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ   

จํานวน ๑ ปาย  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด) 

๒.  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๑ หนา ๒๐ 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง.../ 



- ๑๘ - 
 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

เน่ืองจากขอความปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  รายละเอียด

 โครงการบางสวนไมตรงตามรายละเอียดแบบแปลนที่จะตองดําเนินการ

 กอสรางจริง  ซึ่งอาจกอใหเกิดขอสงสัยและผิดพลาดในการดําเนินการ 

กอสราง  ซึ่งทาง ผอ.กองชาง ก็ไดช้ีแจงรายละเอียดไปตามโครงการฯ ขางตน 

แลวนะครับ 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

  

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิก ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  

  

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
 

นายประวิทย    โคมพุดซา กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ทานผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประวิทย  โคมพุดซา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  กระผมขอแจงปญหาความเดือดรอนเรงดวน

ตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เน่ืองจากประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก

การไมมีทางระบายนํ้า ซึ่ งชวงน้ีกําลังจะเขาสูฤดูฝน  จึงตองการขอ

เปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๒  จากโครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล.  ซอย ๙/๔ ชุมชนรวมใจ

พัฒนาตะคองเกา หมูที่ ๒ บานตะคองเกา เปนโครงการกอสรางรางระบาย

นํ้า ซอย ๙/๔ ชุมชนรวมใจพัฒนาตะคองเกา จึงเรียนมาเพื่อปรึกษาหารือ

ตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ครับ 

นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน.../ 



- ๑๙ - 

 

นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน โครงการน้ี เปนทอระบายนํ้า ซึ่งอยูในเทศบัญญัติฯ  กอนหนาน้ี ซอยน้ีทํา 

รองปลัดเทศบาลฯ ถนน เปนถนน คสล.  เมื่อเราสรางถนนแลว เราจะไปทําอะไรไมไดเพราะ

มันอยูในระยะเวลาประกัน ๒ ป ซึ่งแตเดิมเราจะมีทออยูดานขาง ถาเราทํา

ในสมัยกอนนะครับ แต ณ วันน้ีเพื่อประหยัดงบประมาณก็จะทําแบบมีทอ

ผากลางถนน ก็จะเปนวาเราสรางถนนยังไมครบ ๒ ป ผูรับเหมายัง

รับประกันอยู  แลวเราไปดําเนินการตอนน้ี จะทําไมได  แต ณ วันน้ี  ตามที่

ทาน สท. เขต ๑  บอกมา  ในเทศบัญญัติ เปนการวางทอระบายนํ้า แตวา

อยากจะขอเปลี่ยนแปลงทอระบายนํ้าน้ันเปนรางระบายนํ้า ซึ่งทอระบายนํ้า

ราคาจะถูกกวารางระบายนํ้า  ถามีการเปลี่ยนแปลงจะตองมีการปรับราคา

อีกนะครับ  ในเมื่อ ๒ ปน้ี  ทําไมได  ผมคิดวาเรานาจะเปลี่ยนเปนต้ัง

งบประมาณปตอไปดีหรือไม  จึงนําเรียนปรึกษาครับ  ถาราคาเพิ่มข้ึน  ผม

จะตองใหกองชางไปประมาณราคาอีกครั้งและถาโครงการไมมีในแผนฯ  เรา

ก็จะตองไปเริ่มกระบวนการแผนฯ  ดวยครับ  จึงจะนํามาสูกระบวนการดาน

งบประมาณตอไปครับ  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    

 

นายอุดม  สินปร ุ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ทานผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายอุดม   สินปรุ 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ขออนุญาตสอบถามทางกองชางนะครับ       

    ที่กระผมเคยเสนอโครงการซอมแซมทอระบายนํ้า ซุมกอไผ ไปแลวน้ัน  

    จะไดดําเนินการเมื่อไร  ปญหาคือทอระบายนํ้าไมสามารถระบายนํ้าได  

    เกิดการอุดตัน  ทําใหนํ้าทวม อยากใหดําเนินการซอมแซมครับ 

 

นางจิตินันท  สุขีเกตุ  ปญหาทอระบายนํ้าซุมกอไผ  เราจะตองทําการซอมแซมทอคะ   

ผูอํานวยการกองชาง  ซึ่งงบซอมแซมน้ันมีจํานวนจํากัด แตเราตองดําเนินการซอมแซมทุกอยาง 

    ในเทศบาล  ทางกองชางจะดําเนินการสํารวจและซอมแซมตอไปคะ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    

 

 

 

นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร.../ 



- ๒๐ - 

 

นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ทานผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

    เรื่องที่ ๑  กระผมตองการเพิ่มเติมแผนฯ  โครงการวางทอระบายนํ้า  

    ซอยเจริญพัฒน หนาทาวนเฮาส  (โครงการน้ีเคยปรากฏอยูในแผนฯ  

    ในป ๒๕๖๑ แลว)  แตทางกองชางไดทําการสํารวจพื้นที่ พบวาดําเนินการ 

    ไมได  เพราะระดับสูงกวาทางเดินนํ้าทิ้ง จะขอเปลี่ยนเปนโครงการกอสราง 

    รางระบายนํ้าแทน  ขอใหที่ประชุม รับทราบไวนะครับ 

    เรื่องที่ ๒  อยากทราบวาฝาทอระบายนํ้าที่ชํารุด  ดําเนินการถึงไหนแลว  

    ไดย่ืนคํารองมานานแลว  จะดําเนินการซอมแซมใหเมื่อไร 

    เรื่องที่ ๓  โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทั้งสองฝง)  

    ซอยไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา หมูที่ ๔ บานวิโรจนพัฒนา  อยากทราบวา 

    ไดผูรับจางหรือยัง ดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแลว  ติดขัดอยางไร ชาวบาน 

    เดือดรอนฝากถามมา 

 

นางจิตินันท  สุขีเกตุ  สําหรับคําถามที่ทาน สท. ไดสอบถามมา ทางกองชางไดรับเรื่องไวแลวคะ 

ผูอํานวยการกองชาง  และจะดําเนินการสํารวจทางกองชางรับเรื่องไวคะ  และจะดําเนินการ 

    สํารวจพื้นที่อีกครั้ง  สวนการซอมแซมฝาทอระบายนํ้า  เน่ืองจาก 

    งบประมาณเรามีจํากัด จะตองคุยในเรื่องงบประมาณที่จะใชในการซอมแซม  

    ตอไปคะ  สวนโครงการซอยไมตรี ตอนน้ีกองชางไดสงเอกสารทั้งหมด 

    ใหแกพัสดุแลว  อยูระหวางข้ันตอนการหาผูรับจางคะ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    

 

ท่ีประชุม    ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย ถาไมมี  ดิฉัน ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ สมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล ฯ  เทศบาล ขาราชการ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทาน ที่ทําใหการประชุม  

คราวน้ีลุลวงไปดวยดี ขอปดการประชุมคะ 

 

 

 

ปดประชุม ..../ 

 



- ๒๑ - 

 
 

ปดประชุม    เวลา ๑๑.๒๐ น. 

 

 
                (ลงช่ือ)   พลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล    ผูจดบันทึกการประชุม 

(นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

                    (ลงช่ือ)      สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย        ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

 

 (ลงช่ือ)         อุดม   สินปรุ                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายอุดม   สินปร)ุ 

 

 
  (ลงช่ือ)       ณัฐพนธ   ปนเพ็ชร            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร) 

 

 

  (ลงช่ือ)     วรวิทย   อภิชาติโยธิน     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                  (นายวรวิทย   อภิชาติโยธิน) 

 
 



 

   

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 

 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

--------------------------------------------------------- 

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ วรรคสี่ กําหนดใหปดประกาศรายงานการ

ประชุมที่สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหประชาชน

ทั่วไปทราบ  
 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  

และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวแลว เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


