
 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว ๑๒                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
 

                                          ๗   สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 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 ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

๒๕๖๒  และไดกําหนดวันประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  น้ัน   
 

ในการน้ี สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๒  ในวันพุธท่ี   ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

             ขอแสดงความนับถือ  
            

 

           สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                                (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                                ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                         

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 

 
 



ผูรับหนังสือ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครัง้ท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๒ 

    ตามหนังสือ สภา 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 ๒ 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 รักษา

ราชการแทน ผูอํานวยการกอง

การศึกษา 

  

๒๕ นางโชติมา  พันธุโยธี หัวหนาฝายอํานวยการ   

๒๖ นางสาวสายฝน  ศิลาพงษ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง   

๒๗ นายชัยวัฒน    กิตติวงศสุนทร หัวหนาฝายการโยธา   

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๑/ว  ๑๓                                 สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                         ๗    สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ         

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน        

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๒ ฉบับ 

                             

ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.                 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา น้ัน 
  

ดังน้ัน เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความ

อนุเคราะหมายังทานประชาสัมพันธเสียงตามสายและปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 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 ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

                    ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว ๑๓  ลงวันท่ี   ๗  สิงหาคม 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 สมัยสามญั สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

 

ดวย สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จะจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ       

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

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

เทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพุธท่ี  ๒๘  สิงหาคม  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   สุขศรพีะเนา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๙. นายวิสูตร   ตาลพลกรัง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๐. นายวรวิทย   อภิชาติโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๑. นายวิฑูรย  ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

๑๒. นางสอิ้ง   พิมพจัตุรัส   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุรศักด์ิ   ประสงคหิงษ  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๒. นายจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

๓. นายจามร   คงกระพันธ  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  จิตรมาส  นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน  

ผอ.กองการศึกษา 

๑๓. นางสาวสายฝน  ศิลาพงษ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 



 

๑๔. นายชัยวัฒน   กิตติวงศสุนทร  หัวหนาฝายการโยธา 

๑๕. นางสาวสุรีย  เมืองสงา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๖. นางสาวฐิติกานต  เพ็งพะเนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๗. นางสาวพิมลพรรณ  เงสันเทียะ คนงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๒๐ 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 

หั วหนาส วนราชการ และผู เ ข าร วมประชุมทุกทานได เข าประชุม              

และถึงกําหนดเวลาที่จะเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ     

ทานประธานสภาเทศบาลตําบล ปรุใหญ ไดสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย     

เพื่อเปนสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแหงน้ี และที่ประชุมขณะน้ีมี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จํานวน ๑๒ ทาน  
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะน้ีถึงเวลาเปดประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล    

ปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธ        

ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ บัดน้ี ขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๑  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๑.  ขอใหผูเขารวมประชุมทุกทานปดเครื่องมือสื่อสารดวยนะคะ 
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๒.  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ  และคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลปรุใหญ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เปนผูอานรายละเอียดใหสมาชิก 

    สภาเทศบาลตําบลปรุใหญทราบ   ขอเชิญคะ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล                    ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ            เรื่อง   รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ 

    ช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  

              ตําบลปรุใหญ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ๒ - 



     ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/ 

    ว ๔๖๙๖ ลงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการ 

    สาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการ 

    สาธารณะของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ แจงวาคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

    ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (ก.ก.ถ.)   มีมติเห็นชอบกรอบแนวทาง 

    การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    (อปท.) ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) และใหสํานักงานคณะกรรมการการ 

    กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ก.ถ.)  นําเกณฑ 

    ช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ไปใช 

    ในการประเมิน อปท. ซึ่งสํานักงาน ก.ก.ถ. ไดพิจารณาคัดเลือกเกณฑช้ีวัด  

    สําหรับใชประเมินเทศบาล ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔๓๙ ตัวช้ีวัด น้ัน 

     บัดน้ี คณะกรรมการประเมินตนเอง เทศบาลตําบลปรุใหญ   

    ไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดําเนินการบันทึก 
    ขอมูลตามแบบติดตามประเมินผล จํานวน ๓ แบบ ไดแก  แบบเทศบาล ๑ ,  

    แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง ๒–๖ และแบบเทศบาล ๓ ลงในโปรแกรมระบบ 

    ประมวลผลเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่าการจัดบริการสาธารณะ 

    ของเทศบาล ป ๒๕๖๒ และจัดสงผลการประเมินตนเองที่ผูบริหารทองถ่ิน 

    ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว ใหสํานักงาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลน 

    ที่ www.odloc.go.th ตามวิธีการที่กําหนดเรียบรอยแลว จึงขอประกาศ 

    รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัด 
    และคาเปาหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล 

    ปรุใหญ ป ๒๕๖๒  เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนการจัดบริการ 

    สาธารณะและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งการ 

    ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปรุใหญใหเกิดประสิทธิภาพ 

    และเกิดประโยชนตอประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 

         จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ วันที่   ๒๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

     (นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ) 

         นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๒ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

- ๓ - 



ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย  การประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดอยูในมือทานแลว      

ใหทานสมาชิกทุกทานไดชวยกันตรวจดู มีใครจะแกไขหรือเพิ่มเติมตรงไหน

บางอยางไร ขอเชิญไดเลยคะ  
 

ท่ีประชุม  ไมม ี
 

ถาไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา

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

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม ฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓       กระทูถาม 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี  - 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๕ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องท่ีเสนอใหม 

๕.๑ ญัตติเรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะการ            

การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ (การแปรญัตติ

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

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

ตําบลปรุใหญไดมีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ไปแลว การประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญในวันน้ี สภาเทศบาลฯ พิจารณาราง เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณ

รายจาย เฉพาะการ การประปา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ ข้ันตอน

การแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงขอ

กฎหมายคะ 

- ๔ - 



   

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

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

ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอ

รางขอบัญญัติน้ันตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงาน

และบันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานน้ันอยางนอยจะตอง

ระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติ

และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด 

การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ

ดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถ่ิน        

ไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณา

เปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพื่อแถลง

ประกอบรายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานน้ัน 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ดิฉันขอเชิญ นายอุดม   สินปรุ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานคําแปรญัตติตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ขอเชิญคะ 

 

นายอุดม  สินปร ุ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ    ทานผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายอุดม  สินปรุ  

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจาย เฉพาะการ การ

ประปา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตามที่สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดมีมติในคราวประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ รับหลักการแหงร าง เทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณ

รายจาย เฉพาะการ การประปา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ ไปแลว 

และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดกําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติ   

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. 

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

รวมระยะเวลา  ๒๗  ช่ัวโมง ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ     

(แหงใหม) 
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เมื่อครบกําหนดระยะเวลาย่ืนคําแปรญัตติแลว ปรากฏวาไมมี    

คณะผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญมาย่ืนขอแปรญัตติ       

ในราง เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๒  

และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเมื่อ

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ยืนยันตามราง 

เทศบัญญัติ ฯ เดิม 
  

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ไดประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติ ฯ ไป 

ประธานสภาเทศบาลฯ แลวน้ัน มติที่ประชุมเปนเอกฉันทยืนยันตามรางเดิม มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 

ท่ีประชุม  ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี ดิฉันขอมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะ

การ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระ ๒  

ขอมติที่ประชุมคะ 
 

มติท่ีประชุม ที่ประ ชุม ๑๒ เสียง  มีม ติ เปนเอกฉันท  เห็ นชอบรับหลักการแห ง                 

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระ ๒ 
 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๒ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๒ ญัตติเรื่องการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ (การลงมติเห็นชอบราง     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงขอกฎหมายคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
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นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

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

ขอ ๕๒ วรรคสอง ในการพิจารณาวาระน้ี ใหที่ประชุมสภาทองถ่ิน

ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ดิฉันขอมติเห็นชอบวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การ

ประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม ดิฉันขอมติดวยคะ 

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ การประปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระ ๕.๓ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน (เบิกตัดป) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน ๗ โครงการ  

 

นางสุวนติย ครุฑหมื่นไวย เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ฯ  ช้ีแจงระเบียบ ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด ๕  การกันเงิน 

 ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป     

โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหน้ี

ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ใหกันเงิน ไวเบิกในปถัดไปไดอีก

ไมเกินระยะเวลาหน่ึงป หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงไมแลวเสร็จ ใหขอขยาย

เวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหาร

ทองถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาย่ืนขอกันเงินไดไมเกินวันทําการ

สุดทายของปน้ัน 
 

ขอ ๕๙.../ 

- ๗ - 



ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหน้ี

ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกรปกครอง     

สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกระยะเวลาไมเกินหน่ึงป 

  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพัน     

ตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงป  

ตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก

หน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว 
หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจํานวนน้ัน    

ตกเปนเงินสะสม 
   

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย          ญัตติเพื่อขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๗ โครงการ 

ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญคะ  

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ และผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  ผมขอเสนอญัตติอนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีรายจายโครงการที่ยังไมไดกอหน้ีผูกพันไวกอน

สิ้นปงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

    กองการศึกษา 

    แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   

    งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

    ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จํานวน ๑  โครงการ  ดังนี ้

    ๑.  โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ   

    งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท   

     ๑. เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรใุหญ 

    เชน ตอเติม ปรับปรุงอาคารเรียนและอื่น ๆ ที่จําเปน  

     ๒. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย 

    เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

    และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 

    สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

      ๓. ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม 

    ฉบับที ่๑  ลําดับที ่๑ หนา ๒๖ 
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   กองชาง 

    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   

    งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง   

    ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   จํานวน ๖  โครงการ  ดังนี ้

    ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลารา ชุมชนแสนสุข ๓  

    หมูท่ี ๗ บานแสนสุข  งบประมาณ  ๗๑๕,๐๐๐.-  บาท 

     ๑. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร   

    ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร    ไหลทางหินคลุกกวาง 

    ขางละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่กอสรางผิวจราจรไมนอยกวา  

    ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ 

    จํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)    

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

    เปลี่ยนแปลงครั้งที ่๓ ลําดับที่ ๑๔ หนา ๒๒ 

    ๒.  โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานนายสําราญ อาจปร ุหมูท่ี ๑  

    บานคนชุม  งบประมาณ ๑๘,๕๐๐.-  บาท 

     ๑. กอสรางถนนหินคลุก ขนาดถนนกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร   

    หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการกอสรางผิวจราจรไมนอยกวา ๑๒๐.๐๐  

    ตารางเมตร  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)    

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

    เปลี่ยนแปลงครั้งที ่๓ ลําดับที ่๑ หนา ๑๕ 

    ๓.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณหนารานกวยเต๋ียว  

    เชื่อมบอพักซอยราชคร ูชุมชนแสนสุข ๒ หมูท่ี ๗ บานแสนสุข   

    งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-  บาท 

     ๑. กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ขนาดรางระบายนํ้า คสล. ภายใน 

    กวาง ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ฝารางระบายนํ้าเหล็กตะแกรง  

    กวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ 

    โครงการจํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)    

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

    เปลี่ยนแปลงครั้งที ่๓ ลําดับที่ ๑๑ หนา ๒๐ 

    ๔.  โครงการจัดทําปายชื่อชุมชน คนชุม ๑ หมูท่ี ๑ บานคนชุม งบประมาณ   

    ๑๗,๐๐๐.-  บาท 

     ๑. ติดต้ังปายช่ือชุมชน ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร  (ตามรูปแบบ 

    รายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)    

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

    เปลี่ยนแปลงครั้งที ่๓ ลําดับที ่๓ หนา ๑๖ 

 

- ๙ - 



    ๕.  โครงการปรับปรุงหอกระจายขาวชุมชนหนองหอย หมูท่ี ๓ บานหนองหอย   

    งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 

     ๑. ติดต้ังหอกระจายขาว ประกอบดวยเพาเวอรแอมปภาคขยาย  

    ๑,๐๐๐ วัตต ลําโพง ๑๐๐ วัตต จํานวน ๔ ชุด (ตามรูปแบบรายการและ 

    ประมาณการที่เทศบาลกําหนด)    

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

    เปลี่ยนแปลงครั้งที ่๓ ลําดับที ่๑ หนา ๑๒ 

    ๖.  โครงการวางทอเมนประปาตามแนวถนน ซอยแสนสุข ๑/๑ ถึง ๑/๓   

    หมูท่ี ๗ บานแสนสุข  งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐.-  บาท 

     ๑. วางทอเมนประปาตามแนวถนน  โดยการขุดวางทอเมนประปา  

    PVC ช้ัน ๘.๕  ขนาด Dia. ๔" Dia. ๓"  และ Dia. ๒"  ความยาวรวม  

    ๑,๖๓๘.๐๐ เมตร พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบ 

    รายการและประมาณการที่เทศบาลกําหนด)    

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

    ครั้งที ่๓ ลําดับที ่๑ หนา ๑๓ 

 

    รวมโครงการรายจายท่ียังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๗ โครงการ  

    เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑,๗๑๔,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น 

    สี่พันหารอยบาทถวน-)  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญไดช้ีแจงรายละเอียดขออนุมัติกันเงิน  

ประธานสภาเทศบาลฯ รายจายโครงการที่ยังไมกอหน้ีผูกพันกอนสิ้นปงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแลวน้ัน มีสมาชิก

สภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม 
 

ท่ีประชุม ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ถาไมมีขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบใหอนุมัติกันเงินรายจาย 

    โครงการที่ยังไมกอหน้ีผูกพันตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน  ๗  โครงการ 

 

 

- ๑๐ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระ ๕.๓ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๔    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ิน เพ่ิมอีก  

๑ ป  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จํานวน ๔ โครงการ  
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ฯ  ช้ีแจงระเบียบ ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน 

 ขอ ๕๗ กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นป     

โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือการเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหน้ี

ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ ใหกันเงิน ไวเบิกในปถัดไปไดอีก

ไมเกินระยะเวลาหน่ึงป  

   หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิก

จายเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหาร

ทองถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาย่ืนขอกันเงินไดไมเกินวันทําการ

สุดทายของปน้ัน 

ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได     

กอหน้ีผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกระยะเวลาไม

เกินหน่ึงป 

  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหน้ีผูกพัน    

ตามเงื่อนไขในวรรคหน่ึง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหน่ึงป  

ตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก

หน่ึงปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว 

หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาวใหเงินจํานวนน้ัน    

ตกเปนเงินสะสม 

   

- ๑๑ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย          ญัตติเพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ิน เพิ่มอีก ๑ ป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

    จํานวน ๔ โครงการ  

ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญคะ  

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ และผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ิน เพิ่มอีก ๑ ป  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        

  ตามมติสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 

๓  ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  ในคราวประชุมเมื่อวันจันทรที่ ๒๗  

สิงหาคม  ๒๕๖๑  ไดมีมติอนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายจายโครงการที่ยังไมไดกอหน้ีผูกพัน

ไวกอนสิ้นปงบประมาณ  จํานวน ๑๐ โครงการ 

  กองชาง ไดตรวจสอบรายการกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณรายจาย    

เฉพาะการ การประปา ประจําป งบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๖๑ พบวา                

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดขออนุมัติกันเงินไว  จํานวน ๑๐ 

โครงการ  ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๖ โครงการ และยังมีโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนินการ จํานวน ๔ โครงการ  จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติขยาย

เวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ิน เพิ่มอีก ๑ ป  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

    กองชาง 

   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

   ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน ๔ โครงการ  ดังน้ี 

   ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคงใตหลาถึงสุดเขตเทศบาล ม.๖  

   งบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐.- บาท   

     ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร  กวาง ๔.๐๐ เมตร   

    ยาว ๕๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทาง 

    กวาง ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองขางยาวตลอดเสนทาง  หนา ๐.๑๕ เมตร  
    หรือพื้นที่ดําเนินการกอสรางไมนอยกวา ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พรอมปาย 

    โครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่เทศบาล 

    กําหนด)    

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

    เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลําดับที่ ๒๑ หนา ๑๙ 

 

 

- ๑๒ - 



     

    ๒.  โครงการติดต้ังกลอง CCTV   ม.๕ บานพบสุข  งบประมาณ   

    ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   

     ๑.  ติดต้ังกลอง CCTV  จํานวน  ๖  ชุด พรอมปายโครงการ 

    จํานวน  ๑  ปาย  (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจทิัลเศรษฐกิจและสังคม)  

     ๒.  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)  
    เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ลําดับที่ ๖ หนา ๔๓ 

    ๓.  โครงการติดต้ังกลอง CCTV  ม.๔ บานวิโรจนพัฒนา งบประมาณ  

    ๔๐๐,๐๐๐.-  บาท   

     ๑.  ติดต้ังกลอง CCTV  จํานวน  ๘  ชุด พรอมปายโครงการ   

    จํานวน  ๑  ปาย  (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจทิัลเศรษฐกิจและสังคม)   

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

    เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ลําดับที่  ๓  หนา ๕ 
    ๔.  โครงการติดต้ังกลอง CCTV ชุมชนหนองหอย ม.๓  งบประมาณ   

    ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท   

     ๑.  ติดต้ังกลอง CCTV จํานวน ๔ ชุด พรอมปายโครงการ 

    จํานวน ๑ ปาย  (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจทิัลเศรษฐกิจและสังคม)  

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

    เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  ลําดับที่  ๒ หนา ๔ 
 

    รวมโครงการรายจายท่ียังไมกอหนี้ผูกพัน  จํานวน ๔  โครงการ 

 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  ๑,๐๒๘,๐๐๐.-  บาท  ( - หนึ่งลานสองหมื่นแปด

พันบาทถวน- ) 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญไดช้ีแจงรายละเอียดญัตติขออนุมัติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถ่ิน เพิ่มอีก ๑ ป ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

    รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติสภาเทศบาลตําบล 

    ปรุใหญ  สมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑   

    ในคราวประชุมเมื่อวันจันทรที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ไปแลวน้ัน มีสมาชิก 

    สภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม 

 

ท่ีประชุม ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ถาไมมีขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

 

- ๑๓ - 



 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเปนเอกฉันท  เห็นชอบใหขยายเวลาเบิกจายเงิน 

    ตอสภาทองถ่ิน เพิ่มอีก ๑ ป ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามมติสภาเทศบาลตําบล ปรุใหญ  สมัยประชุม  

    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุม 

    เมื่อวันจันทรที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ จํานวน ๔  โครงการ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระอื่น  ๆ

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ตอที่ประชุมสภาเทศบาลหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

ท่ีประชุม   ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมี  ดิฉัน ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ สมาชิกสภา   

ประธานสภาเทศบาล ฯ  เทศบาล ขาราชการ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทาน ที่ทําใหการประชุม  

คราวน้ีลุลวงไปดวยดี  ขอปดการประชุมคะ 

 

ปดประชุม    เวลา  ๑๑.๑๕ น. 
 

  

    (ลงช่ือ)       พลชเวทย โชติสถิตยธนากุล     ผูจดบันทึกการประชุม 

                                                  (นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล) 

                        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

                                      (ลงช่ือ)        สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย         ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                                       ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

  (ลงช่ือ)          อุดม   สินปรุ          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายอุดม   สินปร)ุ 

 

 

- ๑๔ - 



 

   (ลงช่ือ)         ณัฐพนธ   ปนเพ็ชร          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายณัฐพนธ   ปนเพ็ชร) 

 

   (ลงช่ือ)       วรวิทย   อภิชาติโยธิน        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายวรวิทย   อภิชาติโยธิน) 

 

                                      (ลงช่ือ)        สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย     ผูรับรองรายงานการประชุม 

                                                   (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

- ๑๕ - 



 

   

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ 

 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

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

ประชุมที่สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหประชาชน

ทั่วไปทราบ  
 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒  

และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวแลว เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๒รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


