
 

 

   

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

 

ตามที ่สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

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

สมัยที่ ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

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

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

เริ่มต้ังแตวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว  ๑๐                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                     ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน     

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
          

ตามที ่สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

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

สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒  น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

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

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

เริ่มต้ังแตวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

           ขอแสดงความนับถือ  

            

                  สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                           (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                          ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                         

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 

 



ผูรับหนังสือ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๒ 

           ตามหนังสือ สภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๑๐   ลงวันท่ี   ๒๔   กรกฎาคม  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   ๑๑                                สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                           ๒๔    กรกฎาคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

ประจําป   พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

เรียน       

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๑ ฉบับ 
                             

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๑  กําหนดสมัยประชุมสามัญ     

สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เปนตนไป 

น้ัน     
  

ดังน้ัน สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธเสียงตามสาย

และปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ    

สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสําเนา

ประกาศที่สงมาพรอมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                      (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 



 

ผูรับหนังสือ 
 เรื่อง   ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 

                   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                    ตามหนังสือ สภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว ๑๑    ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  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 ๑๒                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
 

                                           ๗   สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน       
 

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม ฯ                จํานวน  ๑  ชุด 

                    ๒. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลครั้งที่ผานมา          จํานวน  ๑  ชุด 

                    ๓. รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     จํานวน  ๑  เลม 

                        และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      

                    ๔. ประมาณการคาใชจายโครงการประเภทการกอสราง/ปรับปรุงสิ่งกอสราง  จํานวน  ๑  เลม 
 

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีมติในการ

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

กุมภาพันธ ๒๕๖๒  กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน น้ัน   
 

บัดน้ี มีเรื่องที่เสนอมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญพิจารณา จึงขอเชิญประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๕  สิงหาคม  

๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  (แหงใหม)  อําเภอเมืองนครราชสีมา      
จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และประชาสัมพันธใหประชาชนหรือ        

ผูที่สนใจเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งน้ีดวย 

 

      ขอแสดงความนับถือ  

            

 
            สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                                 (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                          ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานกิจสภาเทศบาล ฯ  

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  
โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

* หมายเหตุ : การแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ 



ผูรับหนังสือ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๑๒   ลงวันท่ี  ๗  สิงหาคม 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 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   



ผูรับหนังสือ (ตอ) 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว ๑๒   ลงวันท่ี   ๗   สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๘ นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ    

๑๙ นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๒๐ นางสาวกันยณัฐ  พลอยอยูดี รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๒๑ นายพิทยา   คํ้าชู หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

๒๒ นายกิตติพงศ  เรืองแสง ผูอํานวยการกองคลัง   

๒๓ นางจิตินันท  สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองกองชาง   

๒๔ นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส 

หัวหนาฝายบริหารงานศึกษา     

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ   

กองการศึกษา 

  

๒๕ นางโชติมา  พันธุโยธี หัวหนาฝายอํานวยการ   

๒๖ นางสาวสายฝน   ศิลาพงษ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง   

๒๗ นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร หัวหนาฝายการโยธา   

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ   หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางสุวนิตย   ครุฑหมื่นไวย  ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๒. นางเพ็ญพยงค   ประสงคหิงษ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๓. นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๔. นายประวิทย   โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๕. นายสมาน   วรรณรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๖. นายอุดม   สินปร ุ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

๗. นายสุเมธ   พุฒิจีบ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๘. นางสาวพเยาว  สุขศรีพะเนา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๙. นายวิฑูรย   ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๐. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๑. นายวรวิทย   อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๒. นางสอิ้ง   พิมพจัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
 

 

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. นายพิทยา   คํ้าชู   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๙. นายกิตติพงศ  เรืองแสง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. นางจิตินันท   สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 

๑๑. นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส  นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 



๑๒. นางโชติมา   พันธุโยธี   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๓. นายชัยวัฒน   กิตติวงศสุนทร  หัวหนาฝายการโยธา 

๑๔. นางสาววรพรรณ   ปรีดีวงษ  นักวิชาการปาไมชํานาญการ (เจาหนาที่จาก 

     สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นม.) 

๑๕. นางขวัญลักษณ   ปญญาภูมิสถิตย พนักงานธุรการ (เจาหนาที่จาก 

     สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นม.) 

๑๖. นายอรรถพร   เอี่ยมเกิด  นายชางสํารวจปฏิบัติงาน  (เจาหนาที่จาก 

     สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นม.) 

๑๗. นายวทัญู   นามราช  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ  (เจาหนาที่จาก 

     สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ นม.) 

๑๘. นางสาวฐิติกานต  เพ็งพะเนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๙. นางสาวสุรีย  เมืองสงา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๒๐. นางสาวพิมลพรรณ  เงสันเทียะ พนักงานจางทั่วไป 

  

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๑๒ น.      

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญทุกทาน นายกเทศมนตรีฯรองนายกเทศมนตร ี

ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหนาสวนราชการ   

และผูเขารวมประชุมทุกทานไดเขาประชุมและถึงกําหนดเวลาที่จะเปดประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ ทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดสวดมนต

บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปนสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแหงน้ี และที่

ประชุมขณะน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จํานวน ๑๒ ทาน  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะน้ีถึงเวลาเปดประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล     

ปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี

ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บัดน้ี ขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๑  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ๑.  ขอใหท่ีประชุมปดเครื่องมือสื่อสารดวยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

- ๒ - 



 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๒.   ประกาศใชแผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ิมเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งท่ี ๑ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ชี้แจงรายละเอียดคะ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล     ดวยเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการ   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เน่ืองจากสวนราชการตาง ๆ  ไดขออนุมัติสภาฯ โอนต้ังจายเปนรายการใหม   

    และสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ   

    สมัยสามัญ  สมยัที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๘   

    มิถุนายน  ๒๕๖๒   แลวน้ัน 

          ดังน้ัน เทศบาลตําบลปรุใหญ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ข้ึน  ซึ่งประกอบดวย 

    แผนงาน/โครงการพัฒนาตาง ๆ ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ตําบลปรุใหญ 

    ใหเปนรูปธรรมชัดเจน และสอดคลองกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับ 

    ตาง ๆ ของเทศบาล เพื่อพัฒนาทองถ่ินและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต 

    ความเปนอยูที่ดีข้ึน     

                          

                           ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

    เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ เทศบาลตําบลปรุใหญ 

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

   

   ดวยเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 

  นครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

  ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมสําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ 

  ผูบริหารทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้ง ใชเปน 

  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ  

  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญไดพิจารณารางแผนการ 

  ดําเนินงานดังกลาว เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

  ประกาศเปนแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลวน้ัน 
 

      อาศัยอํานาจตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวง 

    มหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑            

- ๓ - 



    จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

    เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เทศบาลตําบลปรุใหญ  
      

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  ๖ เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                              

  ( นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ ) 

  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๓.  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒  เทศบาลตําบลปรุใหญ  

 

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล ตามที่เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑- 

ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา 

    งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณ 

    จากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 

    ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อใชเปนเครื่องมือ 

    ในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญไปสู 

    การปฏิบัติ แลวน้ัน      

     เน่ืองจากสวนราชการตาง ๆ มีความประสงค ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

    แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ทองถ่ินที่มีอยูเดิม ใหสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนและตอบสนอง 

    ความตองการของประชาชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ 

    ของเทศบาลตามอํานาจหนาที่ สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถให 

    การบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ   

    สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง รวมทั้ง เพื่อนําแผนพัฒนาทองถ่ินเปน 

    เครื่องมือและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

    รายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

    ทองถ่ินสี่ปในครั้งน้ี จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนเปนสําคัญ  

    ดังน้ี 

- ๔ - 



ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

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

   ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลปรุใหญ 

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

ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลปรุใหญ เพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน และใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อใหมี

การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตาม

อํานาจหนาที่ สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถใหการบริการ

สาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ  สามารถ

นําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง  ซึ่งแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  คณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  ในวันที่ 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒   และผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เทศบาลตําบลปรุใหญ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๑  

เรียบรอยแลว 

อาศัยอํานาจตามขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๑–๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลปรุใหญ    
   

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                        (นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ) 

                        นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

- ๕ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย ๔.  นางสมจิต   บรรจงปรุ   อุทิศท่ีดินเพ่ือสาธารณประโยชนรวมกัน 

ประธานสภาเทศบาลฯ    

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล ดวย  นางสมจิต  บรรจงปรุ  ชาวบาน หมู ๒ ตําบลปรุใหญ  อําเภอเมือง  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  จังหวัดนครราชสีมา  ไดอุทิศที่ดินใหเทศบาลตําบลปรุใหญ  โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๘  

    เพื่อสรางถนนเปนทางสาธารณะใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน  โดยขณะน้ี 

    อยูในระหวางการขอรังวัด  จากสํานักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ครับ 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสวุนิตย ครุฑหมื่นไวย ๕.  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา)  แจงโครงการจัดทําขอมูล 

ประธานสภาเทศบาลฯ  พ้ืนท่ีปาไมเพ่ือประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 
 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล ดวยไดรับหนังสือจาก สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา)   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  แจงเรื่อง ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ   

    พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไมเพื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ   

    ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กรมปาไม ไดทําโครงการจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไม 

    เพื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  ในพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   

    (สวนรุกขชาติปรุใหญ)  จังหวัดนครราชสีมา  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

    ใหประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในที่ต้ังปาเปาหมาย เพื่อใหการปฏิบัติ 

    ตามโครงการฯ  บรรลุวัตถุประสงค  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘  

    (นครราชสีมา)  จึงไดมีคําสั่ง ที่ ๑๓๐/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๒  

    แตงต้ังเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการดังกลาว  และไดสงขอบเขตปาไม 

    ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (สวนรุกขชาติปรุใหญ)  ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมาย 

    ของโครงการ  มาเพื่อขอความอนุเคราะหตรวจสอบวามีหมูบานใดบางในความ 

    รับผิดชอบในเขตตําบลปรุใหญ  ที่ต้ังอยูรอบ ๆ พื้นที่ปาเปาหมายดังกลาว   

    เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปฏิบัติงานและขอใหนําโครงการดังกลาวฯ   

    เขาสูระเบียบวาระในการประชุมของหนวยงาน  เพื่อช้ีแจงรายละเอียด 

    ของโครงการใหทราบในเบื้องตน เพื่อเปนการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอไป  

    (รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหทุกทานแลว) 
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

- ๖ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๖.  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๘ (นครราชสีมา)  ขอนําเรื่องเขาท่ีประชุม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ โครงการจัดทําขอมูลพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือประกาศ 

    เปนปาสงวนแหงชาติ  ในพ้ืนท่ีปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี (สวนรุกขชาติ 

    ปรุใหญ)  จังหวัดนครราชสีมา 
 

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 
 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล ดวยไดรับหนังสือจาก สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา)   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  แจงเรื่อง ขอนําเรื่องเขาที่ประชุมสภาฯ  โครงการจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไม 

    เพื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ  ในพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  

    (สวนรุกขชาติปรุใหญ)  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อจะไดช้ีแจงรายละเอียด 

    ของโครงการใหทราบในเบื้องตน  เพื่อประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่   

    ในการเขาไปประสานงานผูนําชุมชน  ผูใหญบาน สํารวจขอมูลพื้นฐาน 

    ของชุมชนในดาน ตาง ๆ ที่ราษฎรอาศัยอยูรอบๆ  และจัดประชุมเพื่อรับฟง 

    ความคิดเห็น/ประชาพิจารณของราษฎร  ตามแบบสํารวจรับฟงความคิดเห็น 

    ของราษฎรในชุมชนรอบๆ ปาที่จะกําหนดใหเปนปาสงวนแหงชาติครบั     
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญตัวแทนจากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ช้ีแจงรายละเอียดคะ 
 

นางสาววรพรรณ  ปรีดีวงษ    กราบเรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และผูเขารวม 

นักวิชาการปาไม   ประชุมทุกทาน  ดิฉัน  นางสาววรพรรณ   ปรีดีวงษ   ตําแหนง  นักวิชาการ 

    ปาไมชํานาญการ  จากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา) 

    วันน้ีจะขอนําเรียนช้ีแจง เรื่องการจัดทําเขตขอมูลพื้นที่ปา เพื่อประกาศเปน 

    ปาสงวนแหงชาติ วัตถุประสงคในการจัดทําประกาศในครั้งน้ี เพื่อใหงาย 

    ตอการดูแลรักษาและการพัฒนาใหกลายเปนปาของชุมชนตอไปคะ  

    ตามภาพบนโปรเจ็คเตอร จากภาพเสนสีเขียวจะเปนพื้นที่ปาไมถาวร   

    สวนรุกขชาติปรุใหญเดิม  เราจะประกาศเปนปาสงวนเพียงแคเสนขอบสีมวง  

    คือติดหลังสนามกีฬา ซึ่งการที่เราจะประกาศเปนปาสงวนไดตามหลักเกณฑ 

    ที่กําหนดจะตองมีการจัดทําประชาพิจารณ  มีการสํารวจสอบถามความ 

    คิดเห็นของประชาชนวามีความเห็นชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร 

    ในการที่จะนําความเห็นมาทําประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตอไป  ซึ่งเราก็ได 

    มีการลงพื้นที่บริเวณวัดปาแสงธรรมประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

    บางแลว  ในวันน้ีก็จะมาประชาสัมพันธใหทางเทศบาลฯ  ไดรับทราบ 

    โดยภาพรวมและทางเราจะไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปคะ  ไมทราบวา 

    ทานใดมีขอซักถามหรือไมคะ 

- ๗ - 



นายสุเมธ  พุฒิจีบ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายสุเมธ  พุฒิจีบ 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เมื่อวานผมไดเขารวมรับฟงเจาหนาที่มาช้ีแจง

เกี่ยวกับขอบเขต  สงสัยนิดหน่ึงครับ  เขตที่ปาไมลอมไวกับเขตที่ชาวบาน

ปลูกมันสําปะหลังอยู ไมเกี่ยวกันใชไหมครับและจะมีผลตอไปในวันขางหนา

ไหมครับ สมมติวา เมื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ เรียบรอยแลว จะมีการ

ขยายเขตออกไปยังที่ดินของชาวบานหรือไม  พื้นที่ที่ลอมรั้วเอาไว จํานวน 

๔๕๓ ไร  ตามจํานวนพื้นที่ เลยใชไหมครับ  ไมมีการรุกเขาไปในที่ของ

ชาวบานใชไหมครับ  เพราะเมื่อวานประชุมชาวบานก็ยัง ไมคอยเขาใจ        

ซึ่งชาวบานกลัววาจะไปถึงที่ดินของเขา  ผมจึงอยากมาสอบถามใหแนใจอีก

ครั้งครับ 

 

นางสาววรพรรณ  ปรีดีวงษ เราไดรับการอนุมัติงบประมาณเพียง ๔๕๓ ไร ซึ่งเรื่องเขาสูกรมฯ เรียบรอย  

นักวิชาการปาไมชํานาญการ แลวคะ วาพื้นที่ที่เราตองทําการประกาศฯ  มีจํานวน ๔๕๓ ไร คะ  ซึ่งเราก็ได 

    จัดสงเจาหนาที่ออกไปรังวัดสํารวจขอบเขต เราจะเอาเพียงขอบเขตของเรา  

    ไมรุกล้ําไปยังที่ดินของชาวบานแนนอนคะ 

 

นายวรวิทย  อภิชาติโยธิน  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายวรวิทย  อภิชาติโยธิน 

สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมขอสอบถามครับ วาคลองนํ้าเปนเขตของปา 

    ดวยไหมครับ ที่ติดกับกําแพงสนามกีฬาฯ 

 

นางสาววรพรรณ  ปรีดีวงษ ในสวนคลองนํ้า จริงๆ แลวเปนพื้นที่ปาไมถาวรทั้งหมดคะ แตวาทาง 

นักวิชาการปาไมชํานาญการ สนามกีฬาไดขอใชพื้นที่ แตใชพื้นที่ไมถึงคลองนํ้าก็เลยกลายเปนพื้นที่วาง  

    เราก็เลยจะประกาศทั้งหมดที่เปนพื้นที่วางคะ 
 

นายสุเมธ  พุฒิจีบ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายสุเมธ  พุฒิจีบ 

สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอสอบถามครับ  ถนนทางไปวัดปาแสงธรรม  

    จะตองถูกประกาศดวยไหมครับ 
 

นางสาววรพรรณ  ปรีดีวงษ เราจะประกาศเฉพาะตามแนวเขตรั้วของเราคะ  ซึ่งถนนทางเทศบาล 

นักวิชาการปาไมชํานาญการ ก็ตองทําเรื่องขอใชพื้นที่สําหรับประชาชนใชรวมกัน เราจะประกาศแคเฉพาะ 

    แนวเขตรั้วของเราเทาน้ันคะ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย  ที่ประชุมรับทราบแลวนะคะ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม ไมม ี

- ๘ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๒ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย  การประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  

ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียด        

อยูในมือทานแลว ใหทานสมาชิกทุกทานไดชวยกันตรวจดู มีใครจะแกไข    

หรือเพิ่มเติมตรงไหนบางอยางไร ขอเชิญไดเลยคะ  

 

ท่ีประชุม ไมม ี
 

ถาไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เมื่อวันศุกรที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมฯ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓       กระทูถาม 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๑ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  น้ัน   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ วรรคสอง 

 

- ๙ - 



ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไมได และในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ไว ไม น อยกว ายี่ สิ บสี่ชั่ ว โมงนับแต สภาท อง ถ่ินมีม ติ รั บหลั กการ            

แหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย          ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญช้ีแจงคําแถลงประกอบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ        บัดน้ีถึงเวลาที่ผูบริหาร จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ีผูบริหาร 

จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล      

ปรุใหญทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังตอไปน้ี 

 ขอใหทุกทานดูรายละเอียดในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อยูในมือทาน ครับ  

     ๑. สถานะการคลัง 

๑.๑  งบประมาณรายจายท่ัวไป 

     ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

     องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังน้ี   

        ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร จํานวน ๖๒,๐๒๔,๘๐๙.๕๒  บาท 

         ๑.๑.๒  เงินสะสม จํานวน ๔๙,๒๐๙,๗๗๗.๔๕ บาท 

      ๑.๑.๓  เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๑๗,๕๒๐,๒๑๕.๐๕  บาท 

     ๑.๑.๔  รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  
      จํานวน  ๒๒  โครงการ รวม ๔,๕๒๘,๒๘๗.๖๑ บาท 

     ๑.๑.๕  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน ๑๔ โครงการ  

      รวม  ๒,๑๑๖,๙๙๑.๐๐  บาท 

๑.๒  เงินกูคงคาง จํานวน ๓๒,๙๖๔,๐๐๕.๒๘  บาท 

 

    ๒.  การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๕   

         สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 (๑) รายรับจริง จํานวน  ๕๖,๒๔๔,๗๖๗.๓๔  บาท ประกอบดวย 

               หมวดภาษีอากร  จํานวน ๕,๕๙๖,๔๒๓.๔๔  บาท 

      หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน  ๘๒๒,๕๑๕.๐๐ บาท 

- ๑๐ - 



      หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน   ๓๖๒,๖๓๘.๖๐  บาท 

     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน  ๐.๐๐  บาท 

      หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน    ๑๓,๑๔๕.๐๐  บาท 

     หมวดรายไดจากทุน จํานวน       ๐.๐๐   บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จํานวน  ๒๗,๒๔๕,๐๔๑.๓๐  บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  ๒๒,๒๐๕,๐๐๔.๐๐  บาท 

             (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน ๒๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

             (๓)  รายจายจริง จํานวน ๔๑,๗๒๗,๐๗๑.๔๗ บาท ประกอบดวย 

      งบกลาง  จํานวน ๑๔,๐๗๒,๒๓๗.๖๓  บาท 

      งบบุคลากร จํานวน ๑๕,๔๑๔,๔๕๒.๐๐  บาท      

      งบดําเนินงาน จํานวน  ๗,๗๓๖,๘๕๙.๒๓  บาท 

      งบลงทุน จํานวน  ๔,๐๖๑,๙๗๙.๐๐  บาท 

     งบรายจายอื่น จํานวน              ๐.๐๐  บาท 
     งบเงินอุดหนุน จํานวน    ๔๔๑,๕๔๓.๖๑  บาท 

            (๔)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  

     จํานวน ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

        (๕)  รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน  ๑๖๙,๘๐๐.๐๐  บาท 

        (๖)  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ๐.๐๐ บาท 

 

            ๓.  งบเฉพาะการ 
              ประเภทกิจการประปา  กิจการประปาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

     ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายรบัจริง จํานวน ๒,๗๙๑,๙๖๐.๔๖  บาท  

 รายจายจริง จํานวน ๒,๐๗๗,๖๒๖.๑๙  บาท 

     เงินฝากธนาคาร จํานวน ๙,๓๓๘,๐๓๙.๕๖  บาท  
      

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ รายรับจริงป ๒๕๖๑, ประมาณการรายรับป ๒๕๖๒ และประมาณการ 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ รายรับป ๒๕๖๓ รายละเอียดตามญัตติที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ป ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 

ป ๒๕๖๓ 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร ๕,๑๖๑,๓๗๔.๑๐ ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๒๗,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๒,๐๒๕,๗๙๒.๙๐ ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๕๐๙,๘๓๗.๕๒ ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑๕,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๗,๔๔๔.๒๓ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดจัดเก็บเอง ๗,๗๐๔,๔๔๖.๗๕ ๙,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- ๑๑ - 



รายรับ 
รายรับจริง 

ป  ๒๕๖๑ 

ประมาณการ 

ป ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 

ป ๒๕๖๓ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

  หมวดภาษีจัดสรร ๓๒,๑๑๗,๖๒๘.๗๑ ๓๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

๓๒,๑๑๗,๖๒๘.๗๑ ๓๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง  

สวนทองถ่ิน 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๙๒๙,๒๒๗.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๒๐,๙๒๙,๒๒๗.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๖๐,๗๕๑,๓๐๒.๔๖ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

รายจายจริงป ๒๕๖๑, ประมาณการรายจายป ๒๕๖๒ และประมาณการ

รายจายป ๒๕๖๓ รายละเอียดตามญัตติท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายจาย รายจายจริงป ๒๕๖๑ ประมาณการ ป ๒๕๖๒ ประมาณการ ป ๒๕๖๓ 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง ๑๕,๖๘๖,๒๔๐.๓๖ ๑๘,๑๗๑,๑๔๐.๐๐ ๑๘,๑๑๗,๒๑๔.๐๐ 

  งบบุคลากร ๑๘,๗๒๐,๕๐๘.๐๐ ๒๑,๘๑๙,๔๒๐.๐๐ ๒๒,๕๑๖,๒๖๐.๐๐ 

  งบดําเนินงาน ๑๐,๒๔๘,๕๕๑.๑๒ ๑๔,๐๖๙,๘๔๐.๐๐ ๑๕,๕๑๕,๐๒๖.๐๐ 

  งบลงทุน ๒,๔๕๐,๓๓๐.๒๒ ๗,๗๙๔,๖๐๐.๐๐ ๗,๖๒๖,๕๐๐.๐๐ 

  งบเงินอุดหนุน ๕๕๓,๐๕๔.๕๘ ๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมจายจากงบประมาณ ๔๗,๖๕๘,๖๘๔.๒๘ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๔๗,๖๕๘,๖๘๔.๒๘ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ ขอทุกทานไดดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน่ืองจากรายละเอียดของแตละงาน 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ คอนขางมาก จึงอยากใหทุกทานชวยดูรายละเอียด ซึ่งมีรายละเอียดคาใชจาย

ดังตอไปน้ี 

- แผนงานบริหารท่ัวไป   

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น ๑๘,๔๘๔,๖๘๐.- บาท ประกอบดวย 

๑. งานบริหารทั่วไป  ต้ังงบประมาณ ๑๓,๗๙๕,๒๔๐.-บาท   

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๖๓ - ๗๔  

- ๑๒ - 



๒. งานวางแผนสถิติและวิชาการ ต้ังงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท       

โดยมีรายละเอียดหนาที่ ๗๔ - ๗๕ 

๓. งานบริหารงานคลัง  ต้ังงบประมาณ ๔,๖๖๙,๔๔๐.-  บาท 

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๗๕ - ๘๐ 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๒,๕๙๐,๗๖๐- บาท ประกอบดวย 

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

ต้ังงบประมาณ ๒,๐๖๐,๗๖๐.-  บาท  

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๘๐ - ๘๕ 

๒. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

ต้ังงบประมาณ  ๕๓๐,๐๐๐.-  บาท   

โดยมีรายละเอียดหนาที่ ๘๕ - ๘๗ 

- แผนงานการศึกษา  

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น ๔,๘๖๔,๕๖๖.-  บาท  ประกอบดวย 

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

ต้ังงบประมาณ  ๒,๘๘๕,๘๔๐.- บาท  

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๘๗ - ๙๒ 

๒. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                                

ต้ังงบประมาณ  ๑,๙๗๘,๗๒๖.- บาท                                      

โดยมีรายละเอียดหนาที่ ๙๒ - ๙๕ 

- แผนงานสาธารณสุข  

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๕,๘๖๒,๐๘๐.- บาท  ประกอบดวย  

๑. งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข                                      

ต้ังงบประมาณ ๕,๑๗๒,๐๘๐.-  บาท                                      

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๙๕ - ๙๙ 

๒. งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น                              

ต้ังงบประมาณ  ๖๙๐,๐๐๐.-  บาท                                       

โดยมีรายละเอียดหนาที่ ๙๙ - ๑๐๒ 

- แผนงานเคหะและชุมชน  

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๑๒,๕๘๐,๗๐๐-  บาท  

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                  

ต้ังงบประมาณ  ๕,๓๗๔,๒๐๐.-  บาท                                    

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๑๐๒ - ๑๐๗ 

 

- ๑๓ - 



๒. งานไฟฟาถนน                                                            

ต้ังงบประมาณ  ๗,๒๐๖,๕๐๐.- บาท                                      

โดยมีรายละเอียดหนาที่ ๑๐๘ - ๑๑๑ 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๑,๕๘๐,๐๐๐-  บาท 

๑. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน                                       

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๑,๕๘๐,๐๐๐.-   บาท                               

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๑๑๑ - ๑๑๔ 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                            

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น ๖๗๐,๐๐๐.- บาท   ประกอบดวย 

๑. งานกีฬาและนันทนาการ                                                   

ต้ังงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท                                       

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที ่๑๑๔ - ๑๑๕ 

๒. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน                                                       

ต้ังงบประมาณ  ๔๗๐,๐๐๐.-บาท                                        

โดยมีรายละเอียดหนาที่ ๑๑๕-๑๖ 

- แผนงานการเกษตร                                                                  

๑.  งานสงเสริมการเกษตร                                                           

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท                                 

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๑๑๖ 

๒.  งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม                                                 

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท                                 

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๑๑๗ 

- แผนงานงบกลาง                                                                 

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น  ๑๘,๑๑๗,๒๑๔.-  บาท                              

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๑๑๘ - ๑๒๑ 

- งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา                                

ต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น ๒,๘๑๑,๐๐๐.-  บาท                               

โดยมีรายละเอียดต้ังแตหนาที่ ๑๕๒ - ๑๕๕ 
 

จึ ง เ รี ย นม า เ พื่ อ ใ ห สภา เ ทศบ าล ตํ าบ ล ปรุ ใ หญ  พิ จ าร ณา              

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ครับ 
 

- ๑๔ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามที่ทานนายกเทศมนตรตํีาบลปรุใหญ  เสนอญัตติเรื่อง การพิจารณา 

ประธานสภาเทศบาลฯ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย            

หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม  

 

ท่ีประชุม ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี ดิฉันขอมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจาย     

เฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม  

                                       ขอมติที่ประชุมคะ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สรุปวาที่ประชุมมีมติ ๑๒ เสียง  เห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ          งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๒ 

 

๕ .๒  ญัต ติ เ รื่ อ ง  กา ร พิจา รณาแต ง ต้ั งคณะกรรมกา รแปรญัต ติ               

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖๓  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ       พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๕ (๓) คณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติ การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน จึงขอเชิญ

ประธานสภาเทศบาลดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ ฯ ตอไปครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญที่ประชุมกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ  คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ      

- ๑๕ - 



นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร   เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอผูรับรอง ๒ ทานดวยคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ๑. นายอุดม  สินปร ุ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

  ๒. นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ที่ประชุมมีเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    
 

ท่ีประชุม ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครฑุหมื่นไวย ถาไมมี ดิฉันขอมติเห็นชอบใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน ๓ คน คะ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ  
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ   

    จํานวน ๓ คน 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สรุปวาคณะกรรมการแปรญัตติ มี จํานวน  ๓  คน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  ตอไปขอใหที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแตงต้ัง 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ คะ 

 

นายประวิทย   โคมพุดซา เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม  นายประวิทย  โคมพุดซา 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมาชิกสภา เทศบาล  เ ขต  ๑  ขอ เสนอ  นายสมาน  วรรรณรั กษ               

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอผูรับรอง ๒ ทานดวยคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ๑. นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

  ๒. นายนายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
    

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ที่ประชุมมีเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   
  

ท่ีประชุม ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี  สรุปวา นายสมาน   วรรณรักษ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

ต อ ไป ขอ ให ที่ ป ร ะ ชุม เ ส นอ ช่ื อส ม า ชิกส ภา เ ทศบ าล เ พื่ อ แต ง ต้ั ง                 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ คะ 

- ๑๖ - 



นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพดิฉัน นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอ นายประวิทย   โคมพุดซา 

 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ คะ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอผูรับรอง ๒ ทานดวยคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ๑. นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  

  ๒. นายอุดม   สินปร ุ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

    

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ที่ประชุมมีเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    

 

ท่ีประชุม  ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี  สรุปวา นายประวิทย   โคมพุดซา     
ประธานสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

ต อ ไป ขอ ให ที่ ป ร ะ ชุม เ ส นอ ช่ื อส ม า ชิกส ภา เ ทศบ าล เ พื่ อ แต ง ต้ั ง                

เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ คะ 

 

นายสมาน   วรรณรักษ   เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายสมาน  วรรณรักษ     

สมาชิกสภาเทศบาล   สภาเทศบาล เขต  ๑  ขอเสนอ นายอุดม   สินปรุ  เปนคณะกรรมการ 

    แปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอผูรับรอง ๒ ทานดวยคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   ๑. นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  

  ๒. นายประวิทย   โคมพุดซา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

    

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ที่ประชุมมีเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ    

ท่ีประชุม ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี  สรุปวา นายอุดม  สินปร ุ

ประธานสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

    สรุปรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ คน ดังน้ี 

  ๑. นายสมาน   วรรณรักษ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

  ๒. นายประวิทย   โคมพุดซา   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

  ๓. นายอุดม   สินปรุ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

- ๑๗ - 



     ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๕.๔ 
 

๕.๓ ญัตติเรื่อง การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  

         ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียดคะ   

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๔๕ วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลา

เสนอคําแปรญัตติไว ไมนอยกวา ย่ีสิบสี่ ช่ัวโมงนับแตสภาทอง ถ่ินมีมติ         

รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 

ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว     

ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ิน       

สงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด    

และที่ประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ         

ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย   

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถ่ินกําหนดตามวรรค

หน่ึง ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติม   

รางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติ 

เปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก     

สภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับ

การเสนอญัตติ    

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย      ขอเชิญที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตามระเบียบ ฯ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญคะ 

 

นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพดิฉัน นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ 

รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ            

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

วันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

วันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

- ๑๘ - 



วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 รวมระยะเวลา  ๒๗ ชั่วโมง  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

(แหงใหม) 
 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ที่ประชุมมีเสนอเปนอยางอื่น ขอเชิญคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

  

ท่ีประชุม  ไมม ี

ถาไมมี  ดิฉันขอมติเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ        

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓         

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๓ ดิฉันขอมติคะ 

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  
 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปเปนการนัดประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบฯคะ   

ประธานสภาเทศบาล ฯ        
 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมน้ันใหทําเปนหนังสือ 

หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภาทองถ่ินก็ได แตถาบอกนัดในที่ประชุมใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูที่ไมไดมาประชุมในเวลาน้ันใหทราบลวงหนาดวย   

โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน  แตถาเปนการ

ประชุมอันรีบดวน จะนัดนอยกวาน้ันก็ได โดยใหประธานสภาทองถ่ินแจงเหตุอัน

รีบดวนไวในหนังสือนัดประชุม และแจงใหที่ประชุมสภาทองถ่ินทราบดวย 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามระเบียบ ฯ ที่เลขานุการช้ีแจง ดิฉันขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบล  

ประธานสภาเทศบาล ฯ ปรุใหญครั้ งตอไปในวันพุธที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.             

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ โดยจะไมมีการออกหนังสือเชิญ

สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ที่อยูในที่ประชุม กรณีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

ที่ไมอยูในที่ประชุมจะมีการออกหนังสือเชิญประชุมใหทราบตอไป    

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

- ๑๙ - 



ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๔  

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  

 

นางสุวนติย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ             

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปต้ังจายเปนรายการใหม 

ดังน้ี 

  โอนลด    

  กองการศึกษา 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

  งานกีฬาและนันทนาการ 

  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย    

  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 

  หมวดอื่น ๆ โครงการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด หนา ๑๑๒ 
 

ต้ังไว      ๑๕๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                           ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๘๑,๐๐๐.๐๐          บาท 

 

  รวมโอนลด  ๖๙,๐๐๐.-  บาท 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๑  โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๖๙,๐๐๐.- บาท ดังนี ้

- ๒๐ - 



  สํานักปลัดเทศบาล   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

  งานบริหารท่ัวไป   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   

  ๑.  โครงการจัดหาโตะพับอเนกประสงคโฟเมกา   

  งบประมาณ ๖๙,๐๐๐.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  

  (โตะพับอเนกประสงคโฟเมกา)  ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ ซม.X๗๔ ซม.X๗๔ ซม.   

  จํานวน ๓๐ ตัว ๆ ละ ๒,๓๐๐ บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจางตามราคา 

  ทองตลาด)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง 

  ครั้งที่ ๑ ลําดับที่ ๑  หนา ๑๑ 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                              ๖๙,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                             ๖๙,๐๐๐.๐๐          บาท 

 

  รวมโอนต้ังจายเปนรายการใหม   ๖๙,๐๐๐.-  บาท 
 

  เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากโตะพับอเนกประสงคที่มีอยู ไมเพียงพอสําหรับการใชงานพิธีตาง ๆ 
    

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสวุนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

 

- ๒๑ - 



ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ตอที่ประชุมสภาเทศบาลหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  กระผมไดมีโอกาสไดรับเลือกต้ังใหมาเปน

ตัวแทนในการดูแลพี่นองประชาชน ซึ่งชาวบานสอบถามผมมาวางบประมาณ

ของเทศบาล ทั้งป มีงบประมาณเทาไร  ทําใหผมไดเขามาเรียนรูวาในแตละ

ปงบประมาณของเทศบาลไดรับงบประมาณทั้งป เปนจํานวนเทาไรป ๒๕๖๒

งบประมาณไว ๖๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  แตเราสามารถจัดเก็บไดในป ๒๕๖๑ 

จํานวน ๖๐,๗๐๐,๐๐๐.- บาท  ชวงน้ีเศรษฐกิจก็ไมคอยดี การจัดเก็บภาษี   

ก็ไดนอย แตในป ๒๕๖๓ เทศบาลต้ังงบประมาณไว ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

ทําไมจึงต้ังไวสูงมากถึง ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  เราสามารถจัดเก็บไดจาก

อะไรบาง  ขอใหช้ีแจงใหที่ประชุมไดทราบดวยครับ และในเรื่องคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจการจาง  ผมมีความสงสัยวาทําไมจึงมีการต้ังงบประมาณ

ที่สูงมาก  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท  จึงขอใหหนวยงานเจาของงบประมาณชวย

ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบดวยครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย จากการที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไดสอบถามมานะคะ  มีสวนราชการใด  

ประธานสภาเทศบาล ฯ จะสามารถช้ีแจงไดคะ      

 

นายกิตติพงศ  เรืองแสง   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ 

ผูอํานวยการกองคลัง  ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  กระผม นายกิตติพงศ  เรืองแสง 

 ผูอํานวยการกองคลัง  กระผมขอช้ีแจงเรื่องการจัดเก็บภาษีที่เราจัดเก็บเอง 

 เราจัดเก็บงบประมาณไดเกินจากที่ต้ังไวครับ สวนภาษีบางรายการที่ไดนอยลง  

คือภาษีนิติกรรมที่ดินลดลง เน่ืองจาก ป ๒๕๖๑ เศรษฐกิจไมดี มีการซื้อขาย

ที่ดินนอย  ทําใหเราไดรับการจัดสรรนอยลง จาก ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ลดลง

มาเหลือ ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ในป ๒๕๖๑  เราต้ังงบประมาณไว 

๖๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  แตเราไดรับงบประมาณทั้งหมด ๖๐,๗๐๐,๐๐๐.- 

บาท ไดไมตามเปาหมาย ขาดไป ๒,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  ในสวนที่ขาดไปคือ

ภาษีนิติกรรมที่ดิน  ซึ่งเราไมสามารถจะควบคุมได  ซึ่งถาเศรษฐกิจดี  เราก็จะ

สามารถจัดเก็บรายไดมากข้ึน  เพราะในพื้นที่ของเราก็มีการสรางบานจัดสรร

- ๒๒ - 



เพิ่มมากข้ึนและเรายังมีรานไทวัสดุ เพิ่มข้ึนมา  เราก็สามารถจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและภาษีปายไดเพิ่มมากข้ึนหลายแสนบาท  เราจึงต้ังรับงบประมาณไว

เพิ่มข้ึนครับ 

 

นางจิตินันท  สุขีเกตุ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ 

ผูอํานวยการกองชาง  ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  ดิฉัน  นางจิตินันท   สุขีเกตุ  ขอช้ีแจงกรณี 

    การต้ังงบประมาณเรื่องคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง   

    ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕  ลงวันที่  

    ๖ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายบุคคลและคณะกรรมการ   

    กําหนดใหจายคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบตาง ๆ  เด๋ียวจะถายเอกสาร 

    แจกใหกับสมาชิกสภาฯ ทุกทานคะ หนังสือฉบับน้ีกําหนดหลักเกณฑ 

    การเบิกจายใหกับคณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการตรวจรับงาน   

    คณะกรรมการเปดซอง ซึ่งจะมีการกําหนดคาตอบแทนไว  ซึ่งไดกําหนด 

    ข้ันสูงสุด คือ ๑,๕๐๐.-  บาท  แตเทศบาลของเรากําหนดใหจายสูงสุด 

    แค ๘๐๐.-  บาท ซึ่งตํ่ากวาระเบียบหนังสือสั่งการฉบับน้ีคะ   

    ซึ่งคณะกรรมการทุกคณะ  มีสิทธิเบิกจายคาตอบแทนไดอยางถูกตอง 

    ตามระเบียบคะ  

 

นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร  ขอบคุณสําหรับคําช้ีแจงครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานจะไดรับทราบ 

สมาชิกสภาเทศบาล  เหตุผลและความจําเปนตาง ๆ ครับ 

 

นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล  ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  การทํางานของเราทุกวันน้ีเราจะมีระบบคอมพิวเตอร 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  อิเล็คโทรนิคสตาง ๆ เขามาควบคุมการทํางานของเราครับเชนระบบ E-LAAS   

    เปนระบบการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน , ระบบ E - PLAN   

    คือระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน , ระบบการจัดซื้อจัดจางในระบบ 

    อิเล็คโทรนิคส หรือ E - BIDDING , E - GP  ทุกเรื่องตอนน้ีเราตองทํางาน 

    ตามระบบอิเล็คโทรนิคส  และทุกระบบตองมีความสัมพันธกัน ซึ่งระบบตาง ๆ  

    เหลาน้ีจะควบคุมการทํางาน ของเรา เพื่อลดปญหาความผิดพลาดในการทํางาน 

    ลดปญหาการทุจริต ซึ่งจะไมผิดพลาดไดเลย เน่ืองจากระบบตาง ๆ  ควบคุมเราอยู 

    หากเราทํางานผิดพลาดไปจากระเบียบหนังสือสั่งการ  เจาหนาที่จะตองมีความผิด 

    ตองมาชดใชคาเสียหายตาง ๆ นอกจากน้ีเรายังมีระบบการตรวจสอบ 

    จากหนวยงานตางๆ  ทั้งจังหวัด อําเภอ สตง. ปปช. ปปท.  ทุกหนวยงาน 

    คอยตรวจสอบการทํางานของเรา  ซึ่งเราจะตองทํางานใหถูกตองผิดพลาด 

    นอยที่สุด  จึงขอนําเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบครับ 

- ๒๓ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายอุดม  สินปร ุ เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายอุดม  สินปรุ 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผมขอสอบถามครับ 

 เรื่องที่ ๑  เรื่องนํ้าประปา ของหมู ๑ บานคนชุม  นํ้าประปามีสีดํามาก  

ชาวบานไมกลาใชนํ้าเลยครับ  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  นํ้าไมไหลเลย 

ก็ขอฝากหนวยงานที่เกี่ยวของชวยดูหนอยนะครับ  ชาวบานเดือดรอนมาก 

 เรื่องที่ ๒  โครงการขุดลอกคลองที่โพธ์ิเต้ีย โครงการน้ีทําไมถึงตกไป  

ชาวบานเดือดรอนครับ  ไมมีนํ้าใช  ตอนน้ีขาดแคลนนํ้า 

 เรื่องที่ ๓  เรื่องไฟฟาแสงสวาง  โนนตาชูครับ  ประชุมสภาครั้งที่ผานมา       

ก็ถามแลว  ทางเทศบาลก็รับปากแลว  ไดจายคาหมอแปลงไปแลว  แตทําไม

ทางไฟฟาจึงไมมาดําเนินการใหเรา ฝากติดตามเรื่องน้ีดวยครับ 

 เรื่องที่ ๔  การจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า  Submersible  ผมตองการทราบวานํา

เงินจากที่ไหนมาซื้อครับ  

 เรื่องที่ ๕  การตอนรับผูมาใชบริการในเทศบาลฯ  ขอใหเจาหนาที่ทุกทานย้ิม

แยมแจมใส ตอนรับผูมาใชบรกิารดวยครับ 

 

นายธนน   ดํารงภัทรวัฒน เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ 

รองปลัดเทศบาลฯ ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  ผม นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน  ขอช้ีแจงกรณี

นํ้าประปามีสีดํา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผมไดรับคําช้ีแจงจากผูปฏิบัติงาน  

นํ้าประปามีสีดําก็เมื่อเกิดกรณีไฟดับทําใหนํ้าขังในทอ เมื่อไมมีไฟเราก็จะสูบนํ้า

ข้ึนถังสูงไมได นํ้าในทอที่เราจายไปก็จะหมดไปเลย ตอนแรกเราคิดวาทอเหล็ก

เกา แตเราก็เปลี่ยนแลว ก็เลยคิดวานาจะทําเกิดจากตะกอนนํ้าอยางที่ทาน   

สท.อุดม บอกวา มีการกรองนํ้า ซึ่งจริงๆ แลว เมื่อกอนทานนายกเคยคิดวาจะ

ขุดลอกทางระบายนํ้า ดานหลังเทศบาลเกา ตรงปากลวย หากขุดลอกแลวทํา

เปนบอตกตะกอน คลายๆ กับประปาโพธ์ิเต้ีย เพื่อไวสําหรับเก็บนํ้ากอน พอเรา

สูบนํ้ามาเก็บไวกอนและใหตกตะกอนและสงนํ้าข้ึนไปผลิตนํ้าประปา นํ้าประปา

ที่โพธ์ิเต้ียจะใสกวาที่คนชุม  เพราะคนชุมเราสูบตรงจากลําตะคองเลยพอสูบนํ้า

จากลําตะคอง ก็ไมมีบอพักกอนเน่ืองจากคนชุมไมมีพื้นที่ พอเราไมมีพื้นที่ เราก็

จะใชพื้นที่รองระบายนํ้าดานหลัง จะทําเปนพื้นที่ก็มีปญหากับที่ดินขางเคียง  

ซึ่งช้ีแนวเขตไมชัดเจน  ทางกองชางก็ไดไปติดตอกบัสํานักงานที่ดินเพื่อหา  

แนวเขตรังวัดเพื่อหาแนวเขตที่ถูกตอง  โครงการปที่แลวก็เลยดําเนินการไมทัน 

ทําใหโครงการตกไปครับ ผมไดไปคุยกับไฟฟา ตอนน้ีมีระบบใหมคือระบบ     

- ๒๔ - 



โซลาเซล ผลิตไฟแทน ระบบน้ีในกรณีที่ไฟดับ เราก็ยังมีนํ้าใชอยางแนนอนครับ  

ซึ่งผมยังไมรูงบประมาณในการดําเนินการ  ซึ่งเราก็จะตองนําโครงการน้ีนําเขา

แผนฯ กอน เมื่อบรรจุในแผนแลวเราก็จะดําเนินการตอไป สําหรับเรื่องน้ีก็จะ

ขอรับไปดําเนินการแกไขใหตอไปครับ  เรื่องไฟฟาโนนตาชู  สมัยประชุมสมัย   

ที่แลว ผมก็ไดรับปากไปแลวนะครับ  ซึ่งผมก็ไดช้ีแจงไปแลววาทางเทศบาลได

จายเงินใหการไฟฟาไปแลว  ซึ่งผมก็ไดติดตอไปที่ไฟฟาสอบถามวาจะมา

ดําเนินการใหเราเมื่อไร เขาบอกวาตองรอตามคิว  ผมคิดวาเมื่อเราจายเงินไป

แลว เขาจะมาดําเนินการใหเรา ซึ่งผมก็ไดเรงใหเขามาดําเนินการใหแลวครับ 

ตองขออภัยที่ไมไดตามดวยนะครบั  สวนเรื่องโครงการขุดลอกคลองประปาที่

โพธ์ิเต้ีย  งบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐.- บาท  ขอให ผอ.กองชาง ช้ีแจงครับ สวน

เรื่อง Submersible มีเงินซอมนะครับ ขอใหทราบวาเครื่องเสีย จะดําเนินการ

ซอมโดยทันที เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เรื่องนํ้าสําคัญ

ที่สุดครับ ขอบคุณที่ไดแนะนําสําหรับการทํางานซึ่งจะปรับปรุงการทํางานใหดี

ข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตินันท  สุขีเกตุ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ 

ผูอํานวยการกองชาง ผูเขารวมประชุมที่เคารพทุกทาน  ดิฉัน  นางจิตินันท   สุขีเกตุ  ขอช้ีแจงกรณี

โครงการขุดลอกคลองประปาโพธ์ิเต้ีย  ต้ังงบไว ๖๗๗,๐๐๐.-  บาท  เปนงบ

จายขาดเงินสะสมเมื่อป ๒๕๖๐  ในโครงการของเราเขียนแบบวามีการสราง

ถนนดวย  แตทางชลประทานเขาไมอนุมัติใหเราสรางถนนในพื้นที่เขาไดคะ 

ทําใหโครงการน้ีนาจะดําเนินการไมทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน น้ีคะ  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ที่ประชุมเขาใจแลวนะคะ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายประวิทย  โคมพุดซา  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายประวิทย  โคมพุดซา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผมขอสอบถามครับ งบประมาณในรางเทศ

บัญญัติ ป ๒๕๖๓  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพรอบสระศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก งบประมาณ ๑,๒๒๑,๐๐๐.-  บาท  ซึ่งเปนงบประมาณที่สูงมาก   

ผมอยากทราบวา เราจะสามารถเกลี่ยเงินมาทําโครงการอื่นไดอีกหรือไม  

เพราะประชาชนมีความเดือดรอนในดานอื่น ๆ อีก 

 

 

 

- ๒๕ - 



นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพกระผม นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร 

หัวหนาฝายการโยธา หัวหนาฝายการโยธา  ขอช้ีแจงเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพ

รอบสระศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากการที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน มา

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ชุมชนหมู ๒ มีความตองการสวนสุขภาพสําหรับ

ชุมชน  ซึ่งบริเวณรอบสระนํ้า มีความเหมาะสมที่จะทําเปนทางเดินออกกําลัง

กายและลานอเนกประสงคสําหรับทํากิจกรรมในชุมชน  จากการสํารวจและ

ประมาณการราคา  ก็จะมีการกอสรางทางออกกําลังกายโดยรอบ  กวาง     

๓ เมตร มีพื้นที่น่ังพักผอนเปนจุด ๆ และมีพื้นที่กอสรางลานอเนกประสงค   

ซึ่งรวมทั้งหมดประมาณ ๙๐๐ ตารางเมตร  การใชงานจะใชงานจนถึงเวลา

กลางคืน  จึงตองมีระบบไฟฟาแสงสวางมาเกี่ยวของ ซึ่งงบประมาณสําหรับ

ไฟฟาแสงสวางจะตองมีอุปกรณสําหรับความปลอดภัย เพราะไฟฟาเปน

อุปกรณอันตรายและอยูริมสระนํ้า  ความปลอดภัยจะตองถูกตองตาม

มาตรฐานวิศวกรรมสถานการไฟฟา  ซึ่งจากการคํานวณราคางานก็จะแยก

ออกเปนรายละเอียดของแตละงาน งานไฟฟา งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.- บาท  

ลานอเนกประสงค  งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.-  บาท   ทางเดินออกกําลังกาย 

งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท  งานพื้นลานมาน่ัง ๗๖,๐๐๐.-  บาท สวน

งบประมาณที่เหลือก็จะเปนคาใชจายดานอื่น ๆ ครับ รายละเอียดตามแบบ 

ปร.๔ ปร. ๕ ครับ จึงขอนําเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพดิฉัน นางเพ็ญพยงค  ประสงคหิงษ 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  โครงการของหมู ๒ งบประมาณสูง เราควรจะ

ตัดงบประมาณไปใหชุมชนอื่นบาง ที่จําเปนดีไหมคะ 

 

นายชัยวัฒน  กิตติวงศสนุทร ตามรายละเอียดของโครงการ ก็ตามที่ไดช้ีแจงตอสภาเทศบาลไปแลวครับ 

หัวหนาฝายการโยธา การคํานวณราคางาน ก็ไดตามน้ีครับ  สวนเรื่องการพิจารณางบประมาณก็

ข้ึนอยูกับสภาเทศบาลวาจะพิจารณากันอยางไร  ทางกองชางก็จะไดนําไป

ออกแบบและประมาณราคาตามงบประมาณที่สภาฯ พิจารณาครับ 

 

นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล  ผมขอช้ีแจงนะครับ  สําหรับการปรับลดงบประมาณตาง ๆ ก็ขอให 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เขาไปสูข้ันตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ  ถาจะลด 

    เราก็จะมีคณะกรรมการแปรญัตติ คอยรับเรื่องจากสมาชิกที่ตองการจะปรับลด 

- ๒๖ - 



    งบประมาณครับ  กระบวนการตอนน้ีก็ขอใหเขาสูกระบวนการรับรางเทศบัญญัติ  

    กอนนะครับ สวนการจะลดงบประมาณก็ขอใหเขาสูตอนกระบวนการแปรญัตติ ครับ 

 

นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ   ขออนุญาตทานประธาน ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  ขอใหทานพิจารณาเรื่อง 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  พื้นที่ในโครงการน้ีดวยครับ  พื้นที่น้ีเปนพื้นที่เดียวกันที่มีปญหา สตง.  

    เรียกเงินคืน ก็ขอใหทางชางตรวจสอบพื้นที่ดวยนะครับ 

 

นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล  กระบวนการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ ป ๒๕๖๓ น้ี  เราไดดําเนินการ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ตามกระบวนการ ข้ันตอนเริ่มต้ังแตการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนข้ันตอนแรก  

    ซึ่งเราก็ไดดําเนินการประชาคมเพื่อสอบถามปญหาความตองการในชุมชน กอนที ่

    โครงการจะมาปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  กระบวนการออกแบบและประมาณ 

    ราคางานกอสรางตาง ๆ และนํามาสูกระบวนการข้ันตอนการจัดทําเทศบัญญัติ  

    ซึ่งถาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็จะตองไปเริ่มนับหน่ึงใหมต้ังแตกระบวนการ 

    จัดทําแผนครับ ซึ่งกระบวนการรับหลักการก็ไดผานไปแลวนะครับ  ข้ันตอนตอไป 

    ก็จะเปนหนาที่ของคณะกรรมการแปรญัตติ ในการรับคําแปรญัตติ วันที ่๒๘   

    ก็จะเปนวาระที่ ๒ คือแจงผลการทํางานของคณะกรรมการแปรญัตติ  วาระที่ ๓  

    คือข้ันตอนการลงมติ  ข้ันตอไปก็จะนําเสนอรางตอใหผูกํากับดูแลคือผูวา 

    ราชการจังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งทานผูวาไดมอบอํานาจใหนายอําเภอ 

    กํากับดูแล ตรวจสอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

    และพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๓  

    ซึ่งก็จะมีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป ขอเรียนกรอบระยะเวลา 

    ใหทุกทานไดรับทราบครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่ยไวย ขอนัดประชุมอีกครั้งวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ซึ่งจะไมมี 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  การออกหนังสือเชิญประชุมฯ จึงขอแจงที่ประชุมรับทราบดวยนะคะ   

    มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ตอที่ประชุมสภาเทศบาลหรือไม 

  

ท่ีประชุม         ไมม ี

 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่ยไวย ถาไมมี   ดิฉัน ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ สมาชิกสภา  

ประธานสภาเทศบาล ฯ  เทศบาล ขาราชการ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทาน ที่ทําใหการประชุม  

คราวน้ีลุลวงไปดวยดี  ขอปดการประชุมคะ 
 

 

- ๒๗ - 



ปดประชุม    เวลา  ๑๒.๑๐  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) 

 

                       (ลงช่ือ)    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย          ผูรับรองรายงานการประชุม 

     (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

          ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

- ๒๘ - 



   

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

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

การประชุมที่สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อให

ประชาชนทั่วไปทราบ  
 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาว จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   

และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวแลว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                     สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 


