
 

 

   

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

 

ตามที ่สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๒ กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

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

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว  ๖                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                      ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน        

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
          

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 

๒ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒  น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

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

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

           ขอแสดงความนับถือ  

            

                  สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                           (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                          ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                         

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 

 



ผูรับหนังสือ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ 

           ตามหนังสือ สภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๖   ลงวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๒ นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๓ นายอุดม  สินปร ุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๔ นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๕ นายประวิทย  โคมพุดซา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๖ นายสมาน  วรรณรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๗ นายสุเมธ  พุฒิจีบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๘ นางสาวพเยาว  สุขศรีพะเนาว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๙ นายวิฑูรย  ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๐ นางสอิ้ง  พิมพจัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๑ นายวิสูตร  ตาลพลกรัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๒ นายวรวิทย  อภิชาติโยธิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว  ๗                                 สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                           ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป       

พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

เรียน     

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๑ ฉบับ 
                             

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๒  กําหนดสมัยประชุมสามัญ     

สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เปนตนไป น้ัน     
  

ดังน้ัน สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธเสียงตามสาย

และปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ    

สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสําเนาประกาศ    

ที่สงมาพรอมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                      สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                      (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 



ผูรับหนังสือ 
 เรื่อง   ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  

                   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                    ตามหนังสือ สภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๗   ลงวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนพดล  ศรีจะบก กํานันตําบลปรุใหญ   

๒ นายศักด์ิรพี  ประสงคหิงษ ผูใหญบานหมูที่ ๑ บานคนชุม   

๓ นายเกรียงศักด์ิ  อังคณิกุล ผูใหญบานหมูที่ ๒ บานตะคองเกา   

๔ นายชัยวัฒน  จงแจงกลาง ผูใหญบานหมูที่ ๓ บานหนองหอย   

๕ นายอภิสิทธ์ิ  ชะอุมผล ผูใหญบานหมูที่ ๔ บานวิโรจนพัฒนา   

๖ นายวิษณุ  ตาลพลกรัง ผูใหญบานหมูที่ ๕ บานพบสุข   

๗ นายบัญชา  สินธุไพฑูรย ผูใหญบานหมูที่ ๖ บานเลียบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว ๘                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                        ๒๔   มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน        

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม ฯ          จํานวน  ๑  ชุด 

                    ๒. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลครั้งที่ผานมา    จํานวน  ๑  ชุด 
          

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีมติในการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๒  กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน น้ัน   
 

บัดน้ี มี เรื่องที่ เสนอมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญพิจารณา จึงขอเชิญประชุม         

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒  ในวันศุกรท่ี  ๒๘  มิถุนายน 

๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ (แหงใหม) อําเภอเมืองนครราชสีมา           

จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และประชาสัมพันธใหประชาชนหรือ        

ผูที่สนใจเขารวมรบัฟงการประชุมในครั้งน้ีดวย 

      ขอแสดงความนับถือ  

            

            สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                  (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                  ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานกิจสภาเทศบาล ฯ  

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

* หมายเหตุ : การแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ 

 



ผูรับหนังสือ 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๘       ลงวันท่ี  ๒๔   มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   

๒ นายจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   

๓ นางจิรฐา   ภูประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   

๔ นายวิษณุ  ศรีลอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   

๕ นางไขมุกข  ทาวเนาว เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   

๖ นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๗ นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๘ นายอุดม  สินปร ุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๙ นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๑๐ นายประวิทย  โคมพุดซา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๑๑ นายสมาน  วรรณรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๑๒ นายสุเมธ  พุฒิจีบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๓ นางสาวพเยาว  สุขศรีพะเนาว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๔ นายวิฑูรย  ศรีทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๕ นางสอิ้ง  พิมพจัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๖ นายวิสูตร  ตาลพลกรัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๗ นายวรวิทย  อภิชาติโยธิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรใุหญ เขต ๒   



ผูรับหนังสือ (ตอ) 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๘     ลงวันท่ี  ๒๔   มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๘ นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๑๙ นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ    

๒๐ นางสาวกันยณัฐ  พลอยอยูดี รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๒๑ นายพิทยา    คํ้าชู หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

๒๒ นายกิตติพงศ  เรืองแสง ผูอํานวยการกองคลัง   

๒๓ นางจิตินันท  สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองกองชาง   

๒๔ นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส 
หัวหนาฝายบริหารงานศึกษา รักษา

ราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
  

๒๕ นางโชติมา  พันธุโยธี หัวหนาฝายอํานวยการ   

๒๖ นางสาวสายฝน  ศิลาพงษ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง   

๒๗ นายชัยวัฒน   กิตติวงศสุนทร   หัวหนาฝายการโยธา   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๑/ว   ๙                                สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                         ๒๔    มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ         

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน  

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๒ ฉบับ 
                             

ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   ในวันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.                 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ (แหงใหม) อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา น้ัน 
  

ดังน้ัน เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความ

อนุเคราะหมายังทานประชาสัมพันธเสียงตามสายและปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 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 

 



ผูรับหนังสือ 
 เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ     

                  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

                    ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว ๙   ลงวันท่ี   ๒๔    มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนพดล  ศรีจะบก กํานันตําบลปรุใหญ   

๒ นายศักด์ิรพี  ประสงคหิงษ ผูใหญบานหมูที่ ๑ บานคนชุม   

๓ นายเกรียงศักด์ิ  อังคณิกุล ผูใหญบานหมูที่ ๒ บานตะคองเกา   

๔ นายชัยวัฒน  จงแจงกลาง ผูใหญบานหมูที่ ๓ บานหนองหอย   

๕ นายอภิสิทธ์ิ  ชะอุมผล ผูใหญบานหมูที่ ๔ บานวิโรจนพัฒนา   

๖ นายวิษณุ  ตาลพลกรัง ผูใหญบานหมูที่ ๕ บานพบสุข   

๗ นายบัญชา  สินธุไพฑูรย ผูใหญบานหมูที่ ๖ บานเลียบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

 

ดวย สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จะจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันศุกรที่   ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.                

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  (แหงใหม)  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา       

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๔ วรรคสอง เทศบาลตําบลปรุใหญ โดยสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันศุกรท่ี  ๒๘  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  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 
 

ผูไมมาประชุม 

  - 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุรศักด์ิ   ประสงคหิงษ  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๒. นายจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๓. นางจิรฐา   ภูประดิษฐ  รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๔. นายวิษณุ  ศรีลอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๕. นางไขมุกข  ทาวเนาว   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๖. นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๗. นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน  รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๘. นางสาวกันยณัฐ   พลอยอยูดี  รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๙. นายพิทยา  คํ้าชู   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๐. นายกิตติพงศ  เรืองแสง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๑. นางจิตินันท  สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 

 

๑๒.  นางสาวมัลลิกา../ 



๑๒. นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส  นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๑๓. นางโชติมา   พันธุโยธี   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๔. นางสาวสายฝน   ศิลาพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๕. นายชัยวัฒน    กิตติวงศสุนทร   หัวหนาฝายการโยธา 

๑๖. นายทรงกฤษณ  รวดเร็ว  นักพัฒนาชุมชน 

๑๗. นางสาวฐิติกานต  เพ็งพะเนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๘. นางสาวสุรีย  เมืองสงา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๙. นางสาวพิมลพรรณ  เงสันเทียะ พนักงานจางทั่วไป 
 

  

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๑๐ น.      

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ส ม า ชิ ก ส ภา เ ทศ บ าล ตํ าบ ล ป รุ ใ ห ญ ทุ ก ท า น  น ายก เ ทศม นตรี ฯ                 

รองนายกเทศมนตรี ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานไดเขาประชุมและ         

ถึงกําหนดเวลาที่จะเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ       

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ     

ทานประธานสภาเทศบาลตําบล ปรุใหญ ได โปรดจุดเทียน ธูป บูชา         

พระรัตนตรัย เพื่อเปนสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแหงน้ี และที่

ประชุมขณะน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จํานวน ๑๒ ทาน ครบองค

ประชุม   

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะน้ีถึงเวลาเปดประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล    

ปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๘  

มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ บัดน้ี ขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๑  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ๑.  ขอใหที่ประชุมปดเครื่องมือสื่อสารดวยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

๒. แนะนําขาราชการโอนยาย 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 
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นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ แนะนําคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   

 

นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล ๑.  นางสาวสายฝน   ศิลาพงษ   ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ยายมาจาก เทศบาลตําบลโคกสวาย  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

    ๒.  นายชัยวัฒน   กิตติวงศสุนทร  ตําแหนง  หัวหนาฝายการโยธา 

    ยายมาจาก  เทศบาลนครอุดรธานี  อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

    ๓.   นายทรงกฤษณ   รวดเร็ว  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

    ยายมาจาก  องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง  อําเภอบานดาน  จังหวัดบุรีรัมย 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย   ๓.   ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔  

ประธานสภาเทศบาลฯ      พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลตําบลปรุใหญ    

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล     ตามที่ เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และประกาศใช 

    แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓   

    และเปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เพื่อใชเปน 

    เครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

    ไปสูการปฏิบัติ แลวน้ัน 
 

      เน่ืองจาก เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา  ไดดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๔) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  

เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทํางบประมาณรายจาย

เพิ่มเติม  โดยโอนต้ังจายเปนรายการใหม  รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อใหมีการ

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ทั้งน้ี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอํานาจ

หนาที่  สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนา  สามารถใหการบริการสาธารณะแก

ประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพ  สามารถนําไปสูการ

ปฏิบัติที่แทจริง  และการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในครั้งน้ี 

จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนเปนสําคัญ ดังน้ี 

ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ../ 
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ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔  

 พ.ศ.  ๒๕๖๒  เทศบาลตําบลปรุใหญ  

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

         เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  

ไดดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม  

ครั้งที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม โดยโอนต้ังจาย

เปนรายการใหม  รวมทั้ ง  วางแนวทางเพื่อ ใหมีการปฏิบั ติ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ทั้งน้ี  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอํานาจหนาที่  สนองตอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา   สามารถใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่

ไดอยางเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพ  สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง  ซึ่ง

แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  

๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๒  เรียบรอยแลว 

       อาศัยอํานาจตามขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่  ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลตําบล      

ปรุใหญ 
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

                        (นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ) 

                       นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 
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นางสุวนิตย ครฑุหมื่นไวย   ๔.   ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  

ประธานสภาเทศบาลฯ      เทศบาลตําบลปรุใหญ    

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล     ตามที่ เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และประกาศใช 

    แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมถึง              

    ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  เพื่อใชเปน 

    เครื่องมือในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

    ไปสูการปฏิบัติ แลวน้ัน 

              กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑    

    ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    โดยกําหนดใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการ 

    บริหารสวนจังหวัด ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร 

    ปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาทองถ่ินที่มีชวงระยะเวลาหาป  

    (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และใหดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  

    ๒๕๖๒     

           เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   

   ไดดําเนินการ ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ตามระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

   สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๗    

   เพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกร 

   ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ 

   รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม 

    ในสวนที่เกี่ยวของ  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 

   ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ทั้งน้ี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

   ในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอํานาจหนาที่  สนองตอบยุทธศาสตร 

   การพัฒนาสามารถใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ 

   ไดอยางเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพ สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง   

   และการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินในครั้งน้ี จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

   เปนสําคัญ ดังน้ี 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ../ 
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  ประกาศเทศบาลตําบลปรใุหญ 

   เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เทศบาลตําบลปรุใหญ  

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

        ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    

  เทศบาลตําบลปรุใหญ เพื่อใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา 

  จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด  

  แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ 

  แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน และใชเปนกรอบในการจัดทํา 

  งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณ 

  จากเงินสะสม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 

  ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อประโยชนสูงสุดตอ 

  ประชาชน  ซึ่งแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

  ตําบลปรุใหญ ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในวันที่ ๑๔  

  มิถุนายน ๒๕๖๒   และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา 

  ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เทศบาลตําบลปรุใหญ ในวันที่  ๑๔  

  มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 

  แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม 

  ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๗ (๔)  เรียบรอยแลว 

            อาศัยอํานาจตามขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

    การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

    และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เทศบาลตําบลปรุใหญ      

            จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

   

        (นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ) 

                       นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๒ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

ระเบียบวาระที่ ๒../ 

- ๖ - 



ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย  การประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ในคราวประชุมเมื่อวันจันทรที่ ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ รายละเอียดอยูในมือ

ทานแลว ใหทานสมาชิกทุกทานไดชวยกันตรวจดู มีใครจะแกไขหรือเพิ่มเติม

ตรงไหนบางอยางไร ขอเชิญไดเลยคะ  

ท่ีประชุม ไมม ี
 

ถาไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในคราว

ประชุมเมื่อวันจันทรที่ ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓       กระทูถาม 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องท่ีเสนอใหม 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอถอนสภาพและจัดขึ้นทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน 

ประธานสภาเทศบาลฯ           เพ่ือดําเนินการโครงการเจาะบอบาดาลบริเวณชุมชนวิโรจนพัฒนา 

    หมูท่ี ๔  ตําบลปรุใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   
    

    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมาย คะ   
  

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  การจัดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐ  ตามประมวล 

    กฎหมายที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๐  

    หมวด ๒ สวนท่ี ๑ ขอ ๑๑  กําหนดวา ทบวงการเมืองใดประสงคนําที่ดิน 

    ของรัฐดังกลาวไปข้ึนทะเบียน  จัดหาผลประโยชนหรือนําไปใชประโยชน 

    อยางอื่นใหทบวงการเมืองน้ัน ๆ ย่ืนหนังสือแสดงความประสงคขอถอนสภาพ 

    ตออธิบดีสําหรับที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขตจังหวัดอื่นใหย่ืนตอ 

    ผูวาราชการจังหวัด พรอมดวยเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 

(๑)  แผนงาน/โครงการ../ 

- ๗ - 



    (๑)  แผนงาน/โครงการ  โดยแสดงเหตุผลความจําเปน  กําหนดวัตถุประสงค  

    วิธีดําเนินการ  งบประมาณดําเนินการ  ตลอดจนรายละเอียดของกิจการตาง ๆ 

    (๒)  แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังของที่ดินที่ขอ สถานที่สําคัญและเสนทางคมนาคม 

    บริเวณขางเคียงโดยรอบ  พรอมภาพถายรอบแปลงที่ดิน 

    (๓)  สําเนาแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน  ๑ :  ๕๐๐๐๐  ลําดับชุด  L๗๐๑๗   

    ของกรมแผนที่ทหารทั้งแผน  หมายสีแดงตําแหนงที่ต้ังของที่ดิน 
 

    หมวด ๒ สวนท่ี ๒ ขอ ๑๒(๓)  กําหนดวาใหผูขอประสานองคกรปกครอง 

    สวนทองถ่ิน  เพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    และจัดใหราษฎรผูเคยใชประโยชน  เพื่อขอความเห็นเปนมติสมควรใหม ี

    การถอนสภาพหรือไมอยางไร  โดยนําแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค   

    ตลอดจนรายละเอียดอื่น เชน ขนาด  จํานวนเน้ือที่ที่ขอ  เขาสูการพิจารณา 

    ของสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 

    ของประชาชนดวย  เมื่อที่ประชุมมีมติอยางไร  ใหจัดทํารายงานแสดง 

    ใหปรากฏชัดเจน 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน   สืบเน่ืองมาจาก เทศบาลตําบลปรุใหญ  

ไดจัดทําแผนชุมชน  หมูที่ ๔  บานวิโรจนพัฒนาและชุมชนไดเสนอโครงการ

ขุดเจาะบอบาดาล  จํานวน ๒ บอ  โดยบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลําดับ

ที่ ๓  หนา ๘  โดยบอที่ ๑ ไดถูกบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเทศบาลตําบลปรุใหญไดทําสัญญากับ

ผูรับจางโครงการเจาะบอบาดาล  ชุมชนวิโรจนพัฒนา หมูที่ ๔ ตําบลปรุใหญ  

อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ตามสัญญากอสราง  เลขที่ ๕๕/๖๑  ลง

วันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑  แตเน่ืองจากไมสามารถ   สงมอบพื้นที่ใหผูรับ

จางได  เหตุเน่ืองมาจาก เทศบาลฯ  ตองขออนุญาตใชพื้นที่เพื่อดําเนินการ

เจาะบอบาดาล  จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จังหวัด

นครราชสีมา  ไดแจงดวยวาจาใหเทศบาลฯ  ดําเนินการผานอําเภอเมือง

นคร ร าชสี ม า   เ น่ื อ ง จ ากบ ริ เ ว ณที่ จ ะ ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร เ ป นท า ง

สาธารณประโยชน  ตอมาอําเภอเมืองนครราชสีมา  ไดมีหนังสือตอบกลับมา 

ใหเทศบาลฯ  ดําเนินการ../ 

- ๘ - 



 ให เทศบาลฯ  ดําเนินการประชาคมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย            

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว๐๐๐๓  ลงวันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๑  และเทศบาลฯ      

ไดออกประชาคมประชาชน  ในชุมชนวิโรจนพัฒนาแลว  เมื่อวันที่  ๑๕  

กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  โดยมีมติ  ดังน้ี 

  บอที่ ๑  ซอย ๕  บานวิโรจนพัฒนา  ตําแหนงขุดเจาะอยูทายซอย  โดยมี

ขนาด  ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร  หรือมีพื้นที่ใชงาน  ๒.๒๕  ตารางเมตร        

มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการถอนสภาพและจัดข้ึนทะเบียนที่ เปนที่ดิน

สาธารณประโยชน  เพื่อดําเนินโครงการเจาะบอบาดาล  ทั้งหมด ๗๑ คน 

(ทั้งหมดของผูเขารวมประชุม) 

  บอที่ ๒   ซอย ๖  บานวิโรจนพัฒนา  ตําแหนงขุดเจาะอยูทายซอย  โดยมี

ขนาด  ๑.๕๐ X ๑.๕๐  เมตร  หรือมีพื้นที่ใชงาน ๒.๒๕  ตารางเมตร  มติที่

ประชุม  เห็นชอบใหมีการถอนสภาพและจัดข้ึนทะเบียนที่ เปนที่ ดิน

สาธารณประโยชน  เพื่อดําเนินโครงการเจาะบอบาดาล  ทั้งหมด ๗๑ คน 

(ทั้งหมดของผูเขารวมประชุม) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  ทุกทานไดโปรดพิจารณาให

คว าม เห็ นชอบให มี ก า รถอนส ภาพแล ะจั ด ข้ึ นทะ เ บี ยน เป นที่ ดิ น

สาธารณประโยชน  เพื่อดําเนินโครงการเจาะบอบาดาล  บานวิโรจนพัฒนา 

หมู ๔ ตอไปครับ 

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิก ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๒  ญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
     

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมายคะ   

 ประธานสภาเทศบาล ฯ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล../ 

- ๙ - 



นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

    รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ  

    คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ 

    สภาทองถ่ิน  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ขอความเดิม 

  กองชาง 

  แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานไฟฟาถนน  

  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

  ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

  โครงการ กอสรางทอระบายนํ้า คสล. พรอมขยายผิวจราจร คสล. เสนจาก 

  โรงนํ้าแข็งกิจวารี   ถึงบายพาส ชุมชนคนชุม ๑ หมูที่ ๑ บานคนชุม    

  จํานวน  ๗๖๖,๐๐๐.-  บาท  หนา  ๑๐๘ 

  ๑.  กอสรางทอระบายนํ้า โดยการขุดวางทอ คสล. ปากลิ้นราง ช้ัน ๓  

  Dia. ๐.๖๐  เมตร    ความยาวรวมบอพัก ๒๐๕.๐๐  เมตร  ติดต้ังบอพัก  

  จํานวน ๒๐ บอ พรอมคืนผิวจราจร คสล. กวาง ๑.๐๐ เมตร   

  ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ 

  โครงการ จํานวน ๑ ปาย  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการ 

  ที่เทศบาลกําหนด) 

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

    ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๒ หนา ๑๕ 

 

 

 ขอความใหม../ 

- ๑๐ - 



 ขอความใหม 

กองชาง 

  แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานไฟฟาถนน  

  งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

  โครงการ กอสรางทอระบายนํ้า คสล. พรอมขยายผิวจราจร คสล.  

  เสนจากโรงนํ้าแข็งกิจวารีถึงบายพาส ชุมชนคนชุม ๑ หมูที่ ๑ บานคนชุม    

  จํานวน  ๗๖๖,๐๐๐.-  บาท  หนา  ๑๐๘ 

  ๑.  กอสรางทอระบายนํ้า โดยการขุดวางทอ คสล. ปากลิ้นราง ช้ัน ๓  

  Dia. ๐.๔๐  เมตร    ความยาวรวมบอพัก ๒๐๕.๐๐  เมตร  ติดต้ังบอพัก  

  จํานวน ๒๐ บอ พรอมคืนผิวจราจร คสล. กวาง ๑.๐๐ เมตร   

  ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ 

  โครงการ จํานวน ๑ ปาย  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล 

  กําหนด) 

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

  ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๒ หนา ๑๕ 
 

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

  เน่ืองจากพื้นที่กอสรางมีลักษณะภูมิประเทศ เปนเนินสูงบริเวณทาง

โคงหนาโรงนํ้าแข็งกิจวารี  ลาดเอียงแบงไปคลองตะกุดและลาดเอียงไปทาง

ถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา  เทศบาลได

วางทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร แบงนํ้าจากเนินดังกลาว

ระบายลงสูคลองตะกุดสวนหน่ึงแลว ดังน้ัน  การกอสรางโครงการน้ีก็ไม

จําเปนตองกอสรางทอระบายนํ้าขนาดใหญอีก  เพื่อประหยัดงบประมาณของ

เทศบาลตําบลปรุใหญ  จึงเห็นสมควรปรับลดทอลงจากขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร  เปนขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร  แบง

ระบายนํ้าเฉพาะชวงจากหนาโรงนํ้าแข็งกิจวารี ระบายไปสูคลองขนานทาง

หลวงหมายเลข ๒ ตอนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา   

     เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลปรุใหญ  

    เปนไปดวยความเรยีบรอย จึงขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๑๑ - 



นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิก ฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๓  ญัตติ เรื่อง ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ   

    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมายคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอน

ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ             

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติโอนเพิ่ม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

  ขอโอนลด 

 หนวยงานกองชาง  

 แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ  

 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  หนา ๑๔๕  

 

ต้ังไว../ 

- ๑๒ - 



ต้ังไว  ๕๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน            ๓๘,๙๐๑.๐๐          บาท 

โอนลด                                             ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                       ๑๘,๔๐๑.๐๐          บาท 
 

 

 หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง  หนา ๑๔๕  

ต้ังไว  ๓๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๓๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

 โอนลด                                             ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                       ๒๐,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

 

  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น หนา ๑๔๖ 

ต้ังไว     ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                       ๑๐,๐๐๐.๐๐         บาท 

โอนลด                                              ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๕,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

 

 

   เพ่ือโอนเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

    หนวยงานกองชาง  แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน   

 หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑอ่ืน ดังนี ้

  ขอ ๑.๒  Submersible ๓ แรง ๓๘๐ โวลต   

ต้ังไว       ๓๕,๕๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                  ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                           ๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                          ๓๕,๕๐๐.๐๐          บาท 

  

 เหตุผลและความจําเปน 

           เน่ืองจากปริมาณนํ้าบริเวณ หมู ๕ หนาหมูบานไชโยนคร ๑ ซึ่งใช

นํ้าประปาจากระบบประปาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู ๗ ทําใหปริมาณนํ้าไม

เพียงพอ จึงไดใชนํ้าจากระบบผลิตประปาบาดาลบริเวณเทศบาลตําบลปรุใหญ  

ศูนย ๑ หมู ๗  มาชวยเพิ่มปริมาณนํ้าอุปโภค โดยโรงผลิตประปาบาดาล หมู 

๗ ศูนย ๑ น้ัน ปจจุบันมีบอบาดาลอยู ๒ บอ และมีเครื่องสูบนํ้าบาดาล ที่ใชได

อยู ๑ บอ ยังขาดอีก ๑ บอ จึงขออนุมัติซื้อ เครื่องสูบนํ้าบาดาล ขนาด ๓ แรง  

๓๘๐ โวลต../ 

- ๑๓ - 



๓๘๐ โวลต  เพิ่มเติมอีกจํานวน ๑ เครื่อง เพื่อใหเพียงพอตอการใชงานและ

เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้าประปา ปองกันการขาดนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค    

ในบริเวณชุมชน หมู ๕ ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ขอโอนลด 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ    หนวยงานกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน   

    หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

          โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. พรอมขยายผิวจราจร คสล. เสนจาก

 โรงนํ้าแข็งกิจวารี  ถึงบายพาส  ชุมชนคนชุม ๑ หมูที่ ๑ บานคนชุม   

ต้ังไว  ๗๖๖,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๗๖๖,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                             ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                       ๔๕๙,๐๐๐.๐๐          บาท 

 

     เพ่ือโอนเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

       หนวยงานกองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน   

   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนินงาน     

   หมวดคาใชสอย  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม  

ต้ังไว../ 
    

- ๑๔ - 



ต้ังไว       ๒๘๕,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                           ๑๗๖,๙๔๒.๑๘                    บาท 

โอนเพิ่ม                                           ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                          ๔๘๓,๙๔๒.๑๘          บาท 

 

   เหตุผลและความจําเปน 

   เน่ืองจาก ไดรับคํารองจากประชาชนในเขตตําบลปรุใหญ เรื่องฝาทอระบายนํ้า 

   เกิดการชํารุดเสียหาย เน่ืองจากฝาทอระบายนํ้าดังกลาว มีอายุการใชงาน 

   ยาวนาน และชวงน้ีเขาสูฤดูฝน ถนนหลายสายในเขตตําบลปรุใหญ  เกิดการ 

   ชํารุดเสียหายเน่ืองจากฝนตกหนักและมีนํ้าขัง จึงมีความจําเปนตองขอโอนเพิ่ม 

   งบประมาณ เพื่อใหเพียงพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

   ในเขตตําบลปรุใหญ 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๕.๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือไปต้ังจายเปนรายการใหม  ดังนี้   

    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงระเบียบฯ คะ 

  

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด

คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอน

ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๑๕ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ             

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปต้ังจายเปนรายการใหม 

ดังน้ี 

  โอนลด   กองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน   

  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมวางทอระบายนํ้า  

  ซอยบานปาแวน  ชุมชนพบสุข ๑ หมูที่ ๕ บานพบสุข  หนา ๑๐๖ 

 

ต้ังไว      ๔๑๔,๔๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๒๓,๘๒๑.๐๐          บาท 

โอนลด                                                   ๒๓,๘๒๑.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                         ๐.๐๐          บาท 

 

  โอนลด   กองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน   

  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง   ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ซอย ๑๓/๓ ตอจากบานยายเจริญ   

  ชุมชนพบสุข ๓ หมู ๕ บานพบสุข  หนา ๑๐๗ 

 

ต้ังไว      ๒๔๑,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๑๔,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                                   ๑๒,๒๗๙.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๑,๗๒๑.๐๐          บาท 

 

  รวมโอนลด  ๓๖,๑๐๐.-  บาท 

 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๕  โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๓๖,๑๐๐.- บาท ดังนี ้

   สํานักปลัดเทศบาล 

   จํานวน ๕ โครงการ รวมงบประมาณ ๓๖,๑๐๐.-บาท 

 

หนวยงานสํานักปลดัเทศบาล../ 

- ๑๖ - 



  หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

  งานบริหารท่ัวไป   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   

  ๑.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑโตะหมูบูชา   งบประมาณ ๘,๕๐๐.- บาท   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑโตะหมูบูชา  จํานวน ๑ ชุด  ปรากฏ 

  ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ลําดับที่ ๖ หนา ๑๖๐ 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๘,๕๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๘,๕๐๐.๐๐          บาท 

 

  เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากโตะหมูบูชาของเทศบาล  มีไมเพียงพอสําหรับใชในงานพิธีสําคัญ 
    

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ../ 

- ๑๗ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ    ๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  

    (Smart Card  Reader)   งบประมาณ ๒,๑๐๐.- บาท  เพื่อจายเปน 

    คาจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card   

    Reader)  จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๑๗ หนา ๑๖๓ 
   

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๒,๑๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๒,๑๐๐.๐๐          บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แจ ง ใ ห อ ง ค ก ร ป กคร อ ง ส วนท อ ง ถ่ิ น  ที่ มี ห น าที่ อ นุ มั ติ   อ นุญ าต               

ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจงหรือรับแจง น้ัน  ปฏิบัติตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  เมษายน  

๒๕๖๐  ขอ ๑๗  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนา(สําเนาทะเบียนบาน

และสํานาบัตรประจําตัวประชาชน)  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซื้อ

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart  Card  Reader)  เพื่อรับรอง

การยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  การลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับเงินเบี้ยความ

พิการและการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(Welfare.dla.go.th)  โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ใหเปนไปตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมกําหนด  

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครฑุหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๑๘ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๒.  โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ    เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน 

    ประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

    งบประมาณ ๑๑,๔๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรม 

    ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

    แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง 

    ตามกฎหมาย  จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐.-  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๑๖ หนา ๑๖๓  
 

 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๑๑,๔๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๑๑,๔๐๐.๐๐          บาท 
 

 

 

เหตุผลและความจําเปน 

       เพื่อใหมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน 

(OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๑๙ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๓.  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     ชนิด Network แบบท่ี  ๑    งบประมาณ  ๘,๙๐๐.-  บาท  เพื่อจายเปน 

    คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา  ชนิด Network  แบบท่ี  ๑   

    จํานวน ๑ เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

    ลําดับที่ ๑๔ หนา ๑๖๒ 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๘,๙๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๘,๙๐๐.๐๐          บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากเครื่องพิมพที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานได โปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ../ 

- ๒๐ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๔.  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ    งบประมาณ  ๕,๒๐๐.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  

    หรือ LED  ขาวดํา  จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๖๐๐.- บาท  ปรากฏใน 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๑๒  หนา ๑๖๒ 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๕,๒๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๕,๒๐๐.๐๐          บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากเครื่องพิมพที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โอนลด   หนวยงานกองคลัง 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคคลากร   

    หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)   ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล  หนา ๗๙ 

 

ต้ังไว      ๒,๑๘๙,๘๒๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๑,๐๗๔,๒๖๖.๐๐          บาท 

โอนลด                                           ๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                         ๑,๐๐๕,๖๖๖.๐๐          บาท 
   

  รวมโอนลด  ๖๘,๖๐๐.-  บาท 

   เพื่อโอนงบประมาณ../ 

- ๒๑ - 



   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๘ โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๖๘,๖๐๐.- บาท ดังนี ้

  หนวยงานกองคลัง  แผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   

  ๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก ๒ บานเลื่อน (กระจก)     

  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน   

  ตูเหล็ก ๒ บานเลื่อน (กระจก) ขนาด ๔ ฟุต  จํานวน ๒  หลัง ๆ ละ  

  ๕,๐๐๐.-  บาท  (รายละเอียดจัดซื้อจัดจางตามราคาทองตลาด)   

  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ลําดับที่ ๓๐ หนา ๑๖๖  
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                             ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                      ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                            ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

  เหตุผลความจําเปน 

    เน่ืองจากตูเก็บเอกสารที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการจัดเก็บเอกสาร 

    ตาง ๆ ของกองคลัง  จึงมีความจําเปนตองจัดหาเพิ่มเติม 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ../ 

- ๒๒ - 



นายสุรศกัด์ิ ประสงคหิงษ ๒.  โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก ๒ บานทึบ     

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน   

    ตูเหล็ก ๒ บานทึบ ขนาด ๔ ฟุต  จํานวน ๒  หลัง ๆ ละ ๕,๐๐๐.-  บาท   

    (รายละเอียดจัดซื้อจัดจางตามราคาทองตลาด)  ปรากฏในแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ลําดับที่ ๓๑ หนา ๑๖๖  
 

ต้ังไว                ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                  ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                      ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                          ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

  เหตุผลความจําเปน 

    เน่ืองจากตูเก็บเอกสารที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการจัดเก็บเอกสาร 

    ตาง ๆ ของกองคลัง  จึงมีความจําเปนตองจัดหาเพิ่มเติม 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๓.  โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูไมใสแฟมเอกสารแบบบานเลื่อน     

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน   

    ตูไมใสแฟมเอกสารแบบบานเลื่อน  จํานวน ๒  หลัง ๆ ละ ๕,๐๐๐.-  บาท   

    (รายละเอียดจัดซื้อจัดจางตามราคาทองตลาด)  ปรากฏในแผนพัฒนา 

    ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ลําดับที่ ๓๒ หนา ๑๖๖  

ต้ังไว../ 

- ๒๓ - 



ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                      ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน               ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

  เหตุผลความจําเปน 

    เน่ืองจากตูเก็บเอกสารที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการจัดเก็บเอกสาร 

    ตาง ๆ ของกองคลัง  จึงมีความจําเปนตองจัดหาเพิ่มเติม 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     ๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  

    (Smart Card  Reader)งบประมาณ ๑,๔๐๐.- บาท  เพื่อจายเปน 

    คาจัดซื้อครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card   

    Reader)  จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๗๐๐.-  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๒๙ หนา ๑๖๕  
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๑,๔๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๑,๔๐๐.๐๐          บาท 

เหตุผลและความจําเปน../ 

- ๒๔ - 



เหตุผลและความจําเปน 

เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แจ ง ใ ห อ ง ค ก ร ป กคร อ ง ส วนท อ ง ถ่ิ น  ที่ มี ห น าที่ อ นุ มั ติ   อ นุญ าต               

ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจงหรือรับแจง น้ัน  ปฏิบัติตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  เมษายน  

๒๕๖๐  ขอ ๑๗  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนา(สําเนาทะเบียนบาน

และสํานาบัตรประจําตัวประชาชน)  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซื้อ

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart  Card  Reader)  เพื่อรับรอง

การยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  การลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับเงินเบี้ยความ

พิการและการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(Welfare.dla.go.th)  โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ใหเปนไปตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมกําหนด   

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๒.  โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ    เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน 

    ประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

งบประมาณ ๗,๖๐๐.- บาท../ 

- ๒๕ - 



    งบประมาณ ๗,๖๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรม 

    ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

    แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง 

    ตามกฎหมาย  จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๘๐๐.-  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๒๘ หนา ๑๖๕ 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๗,๖๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๗,๖๐๐.๐๐          บาท 
 

 

เหตุผลและความจําเปน 

       เพื่อใหมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน 

(OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรดพิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๓.  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน    

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     งบประมาณ ๑๗,๐๐๐.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  

    สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน ๑ เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๒๔ หนา ๑๖๔ 

ต้ังไว../ 

- ๒๖ - 



ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๑๗,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๑๗,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

    เหตุผลความจําเปน 

  เพื่อใชประโยชนสําหรับผูมาติดตอชําระภาษีและเพื่อจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ 

  ตําบลปรุใหญเพิ่มเติม 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตร ีฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๔.  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี  ชนิด Network  

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     แบบท่ี  ๑    งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 

    เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี  ชนิด Network  แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง   

    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ลําดับที่ ๒๖ หนา ๑๖๕ 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๑๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

 

 

เหตุผลความจําเปน../ 

- ๒๗ - 



  เหตุผลความจําเปน 

  เน่ืองจากเครื่องพิมพที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๕.  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     งบประมาณ  ๒,๖๐๐.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร  

    หรือ LED  ขาวดํา  จํานวน ๑ เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๒๗ หนา ๑๖๕ 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๒,๖๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๒,๖๐๐.๐๐          บาท 
 

  เหตุผลความจําเปน 

  เน่ืองจากเครื่องพิมพที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน 
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๒๘ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โอนลด   หนวยงานกองชาง   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน   

    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   

    โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ซอย ๑๓/๓ ตอจากบานยายเจริญ   

    ชุมชนพบสุข ๓ หมู ๕ บานพบสุข  หนา ๑๐๗ 

ต้ังไว      ๒๔๑,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๑,๗๒๑.๐๐          บาท 

โอนลด                                                   ๗๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๑,๐๒๑.๐๐          บาท 
 

    รวมโอนลด  ๗๐๐.-  บาท 
 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๑ โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๗๐๐.- บาท ดังนี ้
 

  โอนต้ังจายเปนรายการใหม   

  หนวยงานกองชาง   

  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   

  ๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  

  (Smart Card  Reader)  งบประมาณ ๗๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 

  ครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card  Reader)   

  จํานวน ๑ เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

  ลําดับที่ ๔๑ หนา ๑๖๗  

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๗๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๗๐๐.๐๐          บาท 

เหตุผลและความจําเปน../ 

- ๒๙ - 



เหตุผลและความจําเปน 

เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แจ ง ใ ห อ ง ค ก ร ป กคร อ ง ส วนท อ ง ถ่ิ น  ที่ มี ห น าที่ อ นุ มั ติ   อ นุญ าต               

ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจงหรือรับแจง น้ัน  ปฏิบัติตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  เมษายน  

๒๕๖๐  ขอ ๑๗  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนา(สําเนาทะเบียนบาน

และสํานาบัตรประจําตัวประชาชน)  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซื้อ

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart  Card  Reader)  เพื่อรับรอง

การยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  การลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับเงินเบี้ยความ

พิการและการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(Welfare.dla.go.th)  โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ใหเปนไปตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมกําหนด   
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โอนลด   หนวยงานกองชาง   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  งบลงทุน   

    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

  ๑.  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล.../ 

- ๓๐ - 



    ๑.  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอย ๙/๔ ชุมชนรวมใจพัฒนา 

    ตะคองเกา  หมูท่ี ๒ บานตะคองเกา 
 

ต้ังไว      ๔๓๙,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๔๓๙,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                                   ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๐.๐๐          บาท 
 

    เหตุผลความจําเปนท่ีขอโอนลดงบประมาณ 

         เน่ืองจากในปงบประมาณที่ผานมา  เทศบาลตําบลปรุใหญ  ไดดําเนินการ 

    กอสรางถนน คสล. ซึ่งยังไมหมดประกันสัญญา จึงไมสามารถดําเนินการ 

    ในโครงการน้ีได  และโครงการน้ีการวางทอไมสามารถดําเนินการได   

    เพราะระดับความลาดเอียงไมเพียงพอที่จะระบายนํ้าออกทางรับนํ้าหลัก   

    จึงมีความจําเปนตองขอโอนลดงบประมาณเพื่อต้ังจายเปนรายการใหม 

    เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในโครงการอื่น ๆ ตอไป 

 

    ๒.  โครงการปรับปรุงและเคลื่อนยายระบบผลิตประปาสําเร็จรูป  

    (Mobile Plant) 

ต้ังไว      ๕๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๕๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                                  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๐๐.๐๐          บาท 
 

    เหตุผลความจําเปนท่ีขอโอนลดงบประมาณ 

    เน่ืองจากซึ่งสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญและชุมชนบริเวณใกลเคียง 

    สํานักงานฯ  ยังมีความจําเปนตองใชนํ้าประปาจากระบบ Mobile  

    Plant  ซึ่งหากยายระบบผลิตประปาดังกลาวออกไปประชาชนจะไดรับ 

    ความเดือดรอนจากการใชนํ้าประปา  เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ   

    เทศบาลตําบลปรุใหญ  จึงมีความจําเปนตองขอโอนลดงบประมาณ 

    จากโครงการดังกลาวฯ  ไปต้ังจายเปนรายการใหม เพื่อแกไขปญหา 

    ความเดือดรอนของประชาชน ในโครงการอื่น ๆ ตอไป 
 

    รวมโอนลด  ๙๓๙,๐๐๐.-  บาท 
 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๓ โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๙๓๙,๐๐๐.- บาท ดังนี ้

โอนต้ังจายเปนรายการใหม../ 

- ๓๑ - 



  โอนต้ังจายเปนรายการใหม   

  หนวยงานกองชาง   

  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน   

  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค   

  ๑.  โครงการ  กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ซอย ๕/๑ เชื่อมตอทอระบายน้ํา 

  หนาต๋ิวมินิมารท  ชุมชนแสนสุข ๑ หมูท่ี ๗  งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐.- บาท   

  กอสรางทอระบายนํ้าขนาด Dia. ๐.๔๐ เมตร  ความยาวทอรวมบอพัก  

  ๑๕๕.๐๐ เมตร  บอพักนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๑๕ บอ พรอมติดต้ัง 

  ปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการ 

  ที่เทศบาลกําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

  ลําดับที่ ๗๙  หนา ๑๐๗  

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๓๙๕,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๓๙๕,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหานํ้าทวมขังเน่ืองจากการ

ระบายนํ้าไมมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดปญหาดังกลาว  จึงมีความจําเปนตอง

กอสรางทอระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
  

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ../ 

- ๓๒ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๒.  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย ๑๙ ชุมชนวิโรจนพัฒนา หมู ๔  

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   กอสรางทอระบายนํ้า ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร  ความยาวทอรวมบอพัก  

    ๑๐๑.๐๐ เมตร  บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน ๑๐ บอ  พรอมติดต้ัง 

    ปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการ 

    ที่เทศบาลกําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

    ลําดับที่ ๕๖ หนา ๑๐๐ งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๓๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๓๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากปญหานํ้าทวมขังเน่ืองจากการ

ระบายนํ้าไมมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดปญหาดังกลาว  จึงมีความจําเปนตอง

กอสรางทอระบายนํ้าเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
  

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครฑุหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
  

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๓.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๓/๒๒ ถึงถนนหนา  

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนแสนสุข ๒ หมูท่ี ๗   

    กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร   

    หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๔๒๔.๐๐  ตารางเมตร   

ไหลทางสองขางลงหินคลุก../ 

- ๓๓ - 



    ไหลทางสองขางลงหินคลุก กวางขางละ ๐.๕๐ เมตร   พรอมติดต้ัง 

    ปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการ 

    ที่เทศบาลกําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

    ลําดับที่ ๘๕ หนา ๑๐๙  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐.-  บาท 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๒๔๔,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๒๔๔,๐๐๐.๐๐   บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการใชเสนทางการจราจร  จึงมี

ความจําเปนตองกอสรางถนน คสล.  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน 

  

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โอนลด    

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ    

  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร   

 

ต้ังไว../ 

- ๓๔ - 



ต้ังไว  ๓๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๒๕,๓๒๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                                   ๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                         ๒๐,๘๒๐.๐๐          บาท 
  

  รวมโอนลด  ๔,๕๐๐.-  บาท 

 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๒ โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๕๐๐.- บาท ดังนี ้
 

  โอนต้ังจายเปนรายการใหม   

  หนวยงานกองสาธารณสุข   

  แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน   

  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   

  ๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  

  (Smart Card  Reader)งบประมาณ ๗๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 

  ครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card  Reader)   

  จํานวน ๑ เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

  ลําดับที่ ๘๑ หนา ๑๗๔  
 

ต้ังไว                ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                  ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๗๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๗๐๐.๐๐          บาท 
 

เหตุผลและความจําเปน 

เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แจ ง ใ ห อ ง ค ก ร ป กคร อ ง ส วนท อ ง ถ่ิ น  ที่ มี ห น าที่ อ นุ มั ติ   อ นุญ าต               

ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจงหรือรับแจง น้ัน  ปฏิบัติตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  เมษายน  

๒๕๖๐  ขอ ๑๗  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนา(สําเนาทะเบียนบาน

และสํานาบัตรประจําตัวประชาชน)  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซื้อ

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart  Card  Reader)  เพื่อรับรอง

การยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  การลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับเงินเบี้ย 

ความพิการและการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส../ 

- ๓๕ - 



ความพิการและการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   ซึ่งมีการลงทะเบียนใน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  (Welfare.dla.go.th)  โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ

อานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ใหเปนไปตามราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมกําหนด   

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๒.  โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 

นายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ   เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน 

    ประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

    งบประมาณ ๓,๘๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรม 

    ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

    แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง 

    ตามกฎหมาย  จํานวน ๑ ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๘๐ หนา ๑๗๔  
 

ต้ังไว                ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                  ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                      ๓,๘๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                           ๓,๘๐๐.๐๐          บาท 

เหตุผลและความจําเปน../ 

- ๓๖ - 



เหตุผลและความจําเปน 

       เพื่อใหมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน 

(OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสวุนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
  

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โอนลด  กองการศึกษา   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   

  งบดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ    

  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร   

ต้ังไว      ๔๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                    ๓๔,๔๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                                   ๔,๕๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๒๙,๙๐๐.๐๐          บาท 
  

  รวมโอนลด  ๔,๕๐๐.-  บาท 

 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๒ โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๕๐๐.- บาท ดังนี ้

 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ../ 

- ๓๗ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ โอนต้ังจายเปนรายการใหม   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ หนวยงานกองการศึกษา   

  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   

  ๑.  โครงการจัดหาครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  

  (Smart Card  Reader)งบประมาณ ๗๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 

  ครุภัณฑอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card  Reader)   

  จํานวน ๑ เครื่อง  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

  ลําดับที่ ๗๔ หนา ๑๗๓  
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                      ๗๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๗๐๐.๐๐          บาท 

 

เหตุผลและความจําเปน 

เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

แจ ง ใ ห อ ง ค ก ร ป กคร อ ง ส วนท อ ง ถ่ิ น  ที่ มี ห น าที่ อ นุ มั ติ   อ นุญ าต               

ออกใบอนุญาต  รับจดทะเบียน  รับจดแจงหรือรับแจง น้ัน  ปฏิบัติตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔  เมษายน  

๒๕๖๐  ขอ ๑๗  และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสําเนา(สําเนาทะเบียนบาน

และสํานาบัตรประจําตัวประชาชน)  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซื้อ

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart  Card  Reader)  เพื่อรับรอง

การยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  การลงทะเบียนและย่ืนคํารองขอรับเงินเบี้ยความ

พิการและการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(Welfare.dla.go.th)  โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร

แบบอเนกประสงค  (Smart  Card  Reader)  ใหเปนไปตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมกําหนด   
 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๓๘ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ๒.  โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ   เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงาน 

    ประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

    งบประมาณ ๓,๘๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรม 

    ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

    แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง 

    ตามกฎหมาย  จํานวน ๑ ชุด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

    (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลําดับที่ ๗๒ หนา ๑๗๒  
 

ต้ังไว                ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                  ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                      ๓,๘๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                           ๓,๘๐๐.๐๐          บาท 

 

เหตุผลและความจําเปน 

       เพื่อใหมีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจากโรงงาน 

(OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการปฏิบัติงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๓๙ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นางสาวพเยาว  สุขศรีพะเนาว เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉันนางสาวพเยาว  สุขศรีพะเนาว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากสอบถามทางกองชาง เรื่องถนนทางสวนปา 

    สามารถช้ีแนวเขตไดไหมคะ  อยากทราบรายละเอียดตรงน้ีคะ วาถนนเสนน้ี  

    เปนที่สาธารณประโยชนหรือเปนที่ของสวนปาคะ 
 

นายธนน   ดํารงภัทรวัฒน เรียน ทาน ส.ท. พเยาว  คณะผูบริหารและสมาชิกทุกทานครับ ถนนหลังสนามกีฬา 

รองปลัดเทศบาลฯ  ประตู ๔ เปนเขตของสวนปานะครับ  กอนหนาน้ันเราเขาใจวาเปนของ สปก.ครับ  

    จนกระทั่งมีเรื่องของซอยจําปาทอง เราไปประสานงานสอบถามที่ สปก. 

    และขอแนวเขตมา  สปก. ใชคําวาอยูนอกเขตดําเนินการ ถาเราไดยินไดฟง 

    บอย ๆ กับในเขตดําเนินการ  พอเราไดไฟลเขามาตรวจสอบ  ปรากฎวา 

    เขตดังกลาวอยูในเขตพื้นที่ปา  ทางกองชางจะดําเนินการทําแผนที่ให 

    ทางสมาชิกสภาฯ  ไดทราบดวยนะครับ  ยกตัวอยางเชนพื้นที่วัดปาแสงธรรม  

    สวนดานหลัง จะเปน สปก. สวนพื้นที่ดานบนจะเปนนอกเขตดําเนินการ   

    ถาเขาเราเขาใจจริงๆ นะครับ โดยในสวนทางเขาต้ังแตปากทางเขา มาถึงโซน 

    โคงหักศอก โซนน้ันเปนพื้นที่ของ สปก. พื้นที่ดานบนจะเปนของสวนปา   

    สวนพื้นที่ที่ตํ่าลงไปจะเปนที่ของ สปก. ณ ปจจุบันที่เราเช็คได คือหลังสนามกีฬา  

    ประตู ๔ จะเปนเขตสวนปาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ../ 

- ๔๐ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ      ประชุมทุกทานครับ กระผมขออนุญาตช้ีแจงเพิม่เติมนะครับ เรื่องซอยจําปาทอง 

    และเขตปา ครั้งแรก ประชาชนทําหนังสือมาถึงรองผูวาฯ  หลังจากน้ันก็มา 

    รองเรียนที่ศูนยดํารงธรรม อําเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งก็ไดมีเจาหนาทีอ่ําเภอ  

    ลงพื้นที่มาที่เทศบาลฯ ของเราเพื่อมาไกลเกลี่ยกันแลวนะครับ มีบันทึกมีเอกสาร 

    ทั้งหมดครับ  วามอบใหสํานักงานปาไมเปนผูดําเนินการ เมื่อไกลเกลี่ยแลวคิดวา 

    จบไปแลวแตก็ไมจบครับ ประชาชนก็ไปย่ืนหนังสือถึง ส.ส. อีก วาทางเทศบาล 

    ไมยอมดําเนินการกําหนดให  ไมยอมใหไฟฟาอะไรตาง ๆ เหลาน้ี ผมก็ช้ีแจงแลว 

    วามันอยูในเขตปา และเรื่องก็ดําเนินการตออีกนะครับ ซึ่งเรื่องอยูกับ ส.ส.  

    เมื่อ ๒ วันที่แลวพูดในสภาฯ ส.ส. วัชรพล  โตมรศักด์ิ  ก็พูดถึงเรื่องถนนเขต 

    ตําบลหนองไขนํ้าก็พูดแลวนะครับ  แตเรื่องของเรา ส.ส. ยังไมพูด เพราะยัง 

    ไมชัดเจน  ผมก็ไดอธิบายไปแลววามันเปนพื้นที่ปา ทานตองลงมาชวยตรวจสอบ   

    ตองเชิญเจาหนาที่สํานักงานปาไม , สปก. มาคุย  เพราะรายละเอียดมันอยู 

    ตรงน้ันเยอะมาก  ประชาชนไดรับความเดือดรอนเยอะ ก็เห็นใจประชาชน 

    อยูครับ อยากทําใหทุกอยาง แตถาเราทํางานนอกพื้นที่ลงไป มันก็จะเกิดปญหา  

    อาจถูกเรียกเงินคืน จึงนําเรียนสมาชิกสภาฯ และประชาชนเพื่อทราบครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมนะครับ  

    ในสวนของศูนยดํารงธรรม ก็จะมีคําวินิจฉัยของศาลฯ มานะครับ   

    ศาลไมเอาโทษนะครับ  แตตองยายออก เพราะฉะน้ันการใหคําตอบ 

    เปนหนาที่ของปาไม สิ่งที่ชัดเจนมากก็คือวาจะขออนุญาตอะไร พิกัดบริเวณน้ัน 

    ชัดเจนมากก็คือวาจะทําอะไรตองขออนุญาตอธิบดีกรมปาไมเทาน้ัน ครับ   

    ซึ่งจะตองมีเจาหนาที่จากสํานักงานปาไม สปก. ศูนยดํารงธรรมระดับจังหวัด  

    มาช้ีเขตที่ดินนะครับ ดังน้ันการที่ประชาชนอาศัยอยู  หากละเลยสํานักงานปาไม 

    ก็จะโดนมาตรา  ๑๕๗ นะครับ ที่อาศัยอยูไดในเขตปาน้ัน ก็จะเปนลักษณะ 

    การเยียวยากัน ซึ่งคดีลักษณะน้ีศาลพิพากษาถึงที่สุดแลว คือไมเอาโทษ 

    แตตองออก  สวนการบังคับคดี ขับไลหรืออะไรตาง ๆ เปนหนาที่ของปาไม   

    ดังน้ัน ถาเราไมรู หรือทาน ส.ท. จะไปรับปากมา จะกลายเปนความผูกพันตนเอง  

    เพราะในสวนของหนวยงานราชการไมมีใครกลาทํา เพราะกลัว ปปช. สตง.  

    เมื่อเราทําแผนเขา ตอใหเปน อบจ.หรือเทศบาลเราจะตองเขาสูกระบวนการของชาง   

ซึ่งทางกองชาง../ 

- ๔๑ - 



    ซึ่งทางกองชางจะตองสํารวจกอนนะครับวา โครงการเหลาน้ัน  

    อยูในเขตของใคร ซึ่งการทํางานก็ตองมีความรอบคอบนะครับ  ซึ่งปญหา 

    ลักษณะน้ี คําพิพากษาก็ไดออกมาถึงที่สุดแลว วาตองออกจากเขตพื้นที่ปา  

    พื้นที่ปาไมมีใครรุกล้ําไดนะครับ จึงเรียนมาเพื่อใหสมาชิกสภาฯ และทุกทาน 

    ไดรับทราบครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายอุดม  สินปร ุ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  กระผม  นายอุดม  สินปรุ  สมาชิกสภา 

    เทศบาล เขต ๑ ครับ  มีเรื่องแจงใหทราบครับ  มีปญหาคือรถดินมาว่ิง 

    ในถนนในหมูบาน สายตะกุดนะครับ ว่ิงทั้งวัน ว่ิงหลายคัน ซึ่งยังไมไดมีการ 

    ถมที่ในชุมชนของเราครับ จะไปถมแถวศาลปกครองหรือไม ไมมีใครทราบ   

    จึงอยากจะสอบถามทางกองชางนะครับวาเขามาขออนุญาตอยางถูกตอง 

    หรือไม  ถนนของเรามันเปนถนนหมูบานนะครับ  กวาจะไดมาทําเปนถนน 

    มาว่ิงไดทุกวันน้ี เราตองว่ิงของบประมาณมาทําถนน  และถนนก็แคบ  

    รถขนดินก็มาว่ิงแตเชาเลยครับ ๒ โมงเชาก็ว่ิงแลว  ชวงเชาก็มีรถนักเรียน  

    รถคนงานว่ิงมาทางน้ี ซึ่งถนนแคบมันก็เกะกะ กลัวจะเกิดอันตรายข้ึน   

    จึงอยากใหกองชางไปสํารวจดูนะครับ  รถว่ิงทั้งวัน  ว่ิงมาหลายวันแลว   

    รถบรรทุกหนักทําใหถนนชํารุดทรุดโทรม ครับ จึงอยากทราบวาเขาได 

    มาขออนุญาตถูกตองหรือไม  ซึ่งถาขออนุญาตถูกตองเขาก็ตองมาซอมถนน 

    ใหเราดวยนะครับ เพราะทางชลประทานก็ไปว่ิงของเขาไมได  เขาก็มาว่ิง 

    บานเรา  ขอใหทางกองชางออกไปดูดวยครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญกองชางช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาลคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นางจิตินันท   สุขีเกตุ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

ผูอํานวยการกองชาง  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  สําหรับในเรื่องน้ีเขาก็ขอตอบวา 

    เขาไมไดมาขออนุญาตเรานะคะ เขาไมใชคนในพื้นที่เรา ทางกองชาง 

    จะติดตามเรื่องใหนะคะ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย../ 

- ๔๒ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายประวิทย   โคมพุดซา เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  กระผม  นายประวิทย  โคมพุดซา   

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ  มีเรื่องสอบถามทางกองชางเรื่องไฟฟา 

    คุมโนนตาชู  ดับมา ๒ เดือนนะครับ  ทั้งเสนเลยครับ การสัญจรไปมา 

    ของประชาชนไดรับความเดือดรอน เรื่องมิเตอรไฟดําเนินการถึงไหนแลวครับ 

 

นายธนน   ดํารงภัทรวัฒน ตอนน้ีไดประมาณราคาคามิเตอรสงไฟฟาไปแลวนะครับ วันจันทรจะเสนอ  

รองปลัดเทศบาลฯ  เราไดรับแจงราคาเรามาแลว ๘,๓๘๓.- บาท  ตอนน้ีผมติดตามอยูครับ  

    ทางไฟฟารอดําเนินการในเรื่องเอกสารอยูครับ มิเตอรตัวน้ีเมือ่กอนจะลาก 

    จากโนนตาชู ขามไปตะคองเกาและขามไปบายพาส พอดีบายพาสสายขาด  

    ตอนน้ีตองมาดูวาในเขตฝงตะคองเกาจะเปนของไฟฟาหาแยก และฝงถนน 

    บายพาส หมู ๕ หมู ๗ และหมู ๑ และตาลโหรน โนนตาชู จะเปนเขตของ 

    สุรนารี ดังน้ัน  เทศบาลก็ตองแยกวา เมื่อสายมันขาดแลว  ทางโนนตาชู  

    เราก็จะขอใหสุรนารีมาติดต้ังมิเตอรไฟฟาสาธารณะใหครับ เมื่อวานน้ี 

    ทางเทศบาลไดรับเอกสารการประมาณราคามาแลวนะครับ ๘,๓๘๓.- บาท  

    ซึ่งจะรออนุมัติมาวันจันทรน้ี  ทางเทศบาลก็จะจายเช็คแลวเขาก็จะมาติดต้ัง 

    ใหเราครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายณัฐพล   ปนเพ็ชร  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  กระผม  นายณัฐพล  ปนเพ็ชร   

    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ  มีเรื่องสอบถามเรื่องขยายถนนคอนกรีต  

    ซอยไมตรีวาดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแลวครับ ซึ่งเราก็สอบถามมาหลายครั้งแลว   

    จึงขอใหทาน ผอ.กองชาง ช้ีแจงอีกครั้งครับ 

 

นางจิตินันท   สุขีเกตุ  เรื่องถนนซอยไมตรี หมู ๔ ทั้ง ๒ ฝง  เงินงบประมาณ ๖แสนกวาบาทนะคะ   

ผูอํานวยการกองชาง  เกิน ๕ แสน เราตองดําเนินการสอบราคา  ซึ่งทางกองชาง ไดสงแบบและ 

    ประมาณการไปใหกองคลัง ต้ังแตเดือนพฤษภาคม แลวคะ  

นายณัฐพล   ปนเพ็ชร../ 

- ๔๓ - 



นายณัฐพล   ปนเพ็ชร  จะทราบผลเมื่อไรครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

นางจิตินันท   สุขีเกตุ  ขอใหติดตามเรื่องน้ีไปทางกองคลังคะ  

ผูอํานวยการกองชาง 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม    ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี  ดิฉัน ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ สมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล ฯ  เทศบาล ขาราชการ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทาน ที่ทําใหการประชุม  

คราวน้ีลุลวงไปดวยดี ขอปดการประชุมคะ 

 

ปดประชุม    เวลา ๑๑.๑๐ 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) 

 

- ๔๔ - 



 

 

                       (ลงช่ือ)   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย        ผูรับรองรายงานการประชุม 

     (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

          ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔๕ - 



 

   

 
 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 

 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

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

ประชุมที่สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหประชาชน

ทั่วไปทราบ  
 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  

และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวแลว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


