
 

 

   

 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

 

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

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

สมัยที่ ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒ น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

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

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๖/ว ๒๗                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                           ๑   ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน        

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ    จํานวน  ๑  ฉบับ 
          

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

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

๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  น้ัน   
 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                    

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

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้ังแต

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

            ขอแสดงความนับถือ  

            

                            สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

            (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

             ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                         

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร. /โทรสาร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  

 

 

 



 

ผูรับหนังสือ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๒ 

           ตามหนังสือ สภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว ๒๗  ลงวันท่ี   ๑  ธันวาคม  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  สุขศรีพะเนา 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  ๒๘                                 สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                           ๑    ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป       

พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

เรียน       

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๑ ฉบับ 
                             

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

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

สมัยที่ ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป น้ัน     
  

ดังน้ัน สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธเสียงตามสาย

และปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ    

สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสําเนาประกาศ    

ที่สงมาพรอมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                      (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

โทรสาร ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 



ผูรับหนังสือ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 ตามหนังสือ สภา ทต.ปรุใหญ ที่ นม ๕๒๓๗๖/ว ๒๘   ลงวันท่ี   ๑  ธันวาคม  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  ๓๐                               สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                          ๑๘   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน     

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. ระเบียบวาระการประชุม ฯ          จํานวน  ๑  ชุด 

                    ๒. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลครั้งที่ผานมา    จํานวน  ๑  ชุด 
 

ตามที่ สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีมติในการ

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

กุมภาพันธ ๒๕๖๒  กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เปนตนไป   มีกําหนด ๓๐ วัน น้ัน   
 

บัดน้ี มี เรื่องที่ เสนอมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญพิจารณา จึงขอเชิญประชุม          

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๒  ในวันอังคารท่ี ๒๔  ธันวาคม  

๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ (แหงใหม) อําเภอเมืองนครราชสีมา      

จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และประชาสัมพันธใหประชาชนหรือผูที่

สนใจเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งน้ีดวย 

 

         ขอแสดงความนับถือ  

            

                สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                          (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                            ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานกิจสภาเทศบาล ฯ  

โทร. /โทรสาร. ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖  

* หมายเหตุ : การแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ 

 



ผูรับหนังสือ 

 
เรื่อง   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๓๐  ลงวันท่ี  ๑๘  ธันวาคม 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 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรใุหญ เขต ๑   

๑๐ นายประวิทย  โคมพุดซา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๑๑ นายสมาน  วรรณรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๑   

๑๒ นายสุเมธ  พุฒิจีบ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เขต ๒   

๑๓ นางสาวพเยาว  สุขศรีพะเนา 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 ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๓๐   ลงวันท่ี  ๑๘   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๘ นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ    

๑๙ นายธนน  ดํารงภัทรวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๒๐ นางสาวกันยณัฐ  พลอยอยูดี รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ   

๒๑ นายกิตติพงศ  เรืองแสง ผูอํานวยการกองคลัง   

๒๒ นางจิตินันท  สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองกองชาง   

๒๓ นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส 

นักบริหารงานการศึกษา                     

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ  

กองการศึกษา 

  

๒๔ นางโชติมา  พันธุโยธี หัวหนาฝายอํานวยการ   

๒๕ นางสาวสายฝน  ศิลาพงษ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง   

๒๖ นายชัยวัฒน  กิตติวงศสุนทร หัวหนาฝายการโยธา   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่  นม ๕๒๓๗๑/ว   ๓๑                                 สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  

              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

                                            ๑๘   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ         

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เรียน       

สิ่งที่สงมาดวย   สําเนาประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ      จํานวน ๑  ฉบับ 
                             

ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันอังคารท่ี  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.                 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ (แหงใหม) อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา น้ัน 
  

ดังน้ัน เทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอความ

อนุเคราะหมายังทานประชาสัมพันธเสียงตามสายและปดประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เรื่อง การประชุม

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหประชาชนรับทราบ   

โดยทั่วกัน และขอเชิญทานและประชาชนผูสนใจเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ตามวัน 

เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป   

 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                     สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

                      (นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

                      ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสภาเทศบาล 

โทร. /โทรสาร.  ๐ ๔๔๓๐ ๐๔๖๖ 

 

 



ผูรับหนังสือ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ     

          สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  

          ตามหนังสือสภา ทต.ปรุใหญ ท่ี นม ๕๒๓๗๖/ว  ๓๑   ลงวันท่ี  ๑๘   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนพดล  ศรีจะบก กํานันตําบลปรุใหญ   

๒ นายศักด์ิรพี  ประสงคหิงษ ผูใหญบานหมูที่ ๑ บานคนชุม   

๓ นายเกรียงศักด์ิ  อังคณิกุล ผูใหญบานหมูที่ ๒ บานตะคองเกา   

๔ นายชัยวัฒน  จงแจงกลาง ผูใหญบานหมูที่ ๓ บานหนองหอย   

๕ นายอภิสิทธ์ิ  ชะอุมผล ผูใหญบานหมูที่ ๔ บานวิโรจนพัฒนา   

๖ นายวิษณุ  ตาลพลกรัง ผูใหญบานหมูที่ ๕ บานพบสุข   

๗ นายบัญชา  สินธุไพฑูรย ผูใหญบานหมูที่ ๖ บานเลียบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

ดวย สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จะจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.                  

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ (แหงใหม) อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา       

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเ ติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๔ วรรคสอง เทศบาลตําบลปรุใหญ                   

โดยสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ จึงขอประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบล  

ปรุใหญ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                   สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี  ๒๔  ธันวาคม  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   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. นางสาวกันยณัฐ   พลอยอยูดี  รองปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ 

๙. นายกิตติพงศ  เรืองแสง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๑๐. นางจิตินันท  สุขีเกตุ   ผูอํานวยการกองชาง 

๑๑. นางสาวมัลลิกา  จิตรมาส  นักบริหารงานการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 

๑๒. นางโชติมา   พันธุโยธี   หัวหนาฝายอํานวยการ 

๑๓. นายชัยวัฒน   กิตติวงศสุนทร  หัวหนาฝายการโยธา 



๑๔. นายบุญสง     ผองกลาง  ประชาชน 

๑๕. นายวิษณุ     ตาลพลกรัง  ผูใหญบาน หมูที่ 5  บานพบสุข 

๑๖. นางสาวสุรีย  เมืองสงา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๗. นางสาวจันจิรา   สีนอยขาว  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

๑๘. นางสาวพิมลพรรณ  เงสันเทียะ คนงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๓๐ น.  

     

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดเรียนเชิญ 

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

รองนายกเทศมนตรี ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

หัวหนาสวนราชการ และผู เ ข าร วมประชุมทุกทานได เข าประชุม           

และถึงกําหนดเวลาที่จะเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ  

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กระผมขออนุญาตเรียนเชิญ ทาน

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ไดสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเปน

สิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแหงน้ี และที่ประชุมขณะน้ีมีสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ จํานวน ๑๒ ทาน  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และทานผูมีเกียรติทุกทาน  

ประธานสภาเทศบาลฯ ขณะน้ีถึงเวลาเปดประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ บัดน้ี ขอเขาสูระเบียบวาระที่ ๑  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ๑.  ขอใหที่ประชุมปดเครื่องมือสื่อสารดวยนะคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๒.  รายงานการประกาศใชแผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒  เทศบาลตําบลปรุใหญ   

    ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  

    เปนผูอานรายละเอียดใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญทราบ   ขอเชิญคะ  

 

- ๒ - 



นายพลชเวทย  โชติสถิตยธนากุล                              ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ            เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

                เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  เทศบาลตําบลปรุใหญ 

     ดวยสํานักปลัดเทศบาล  ไดขออนุมัติสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  

    โอนต้ังจายเปนรายการใหม  และสภาฯ ไดมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุม   

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

    สิงหาคม  ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลปรุใหญ  จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  เพื่อแสดงถึง 

    รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล 

    ตําบลปรุใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม สําหรับใชเปน 

    เครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพและ 

    ประสิทธิผล  รวมทั้ง ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

    แผนพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

    ไดพิจารณารางแผนการดําเนินงานดังกลาว เมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๒  

    และเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลวน้ัน 
 

           อาศัยอํานาจตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

    วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข 

    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เทศบาลตําบลปรุใหญ 
 

     ประกาศ  ณ วันที่   ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

     (นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ) 

         นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 
 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๓.  รายงานการประกาศใชแผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตําบลปรุใหญ     ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

    เปนผูอานรายละเอียดใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญทราบ   ขอเชิญคะ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล                              ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ            เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

                        เทศบาลตําบลปรุใหญ 

- ๓ - 



   ดวยเทศบาลตําบลปรุใหญ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 

  นครราชสีมา ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด 

  ในพื้นที่เทศบาลตําบลปรุใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สําหรับใช 

  เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพ 

  และประสิทธิผล  รวมทั้ง ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

  แผนพัฒนาเมื่อสิ้นปงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 

  ปรุใหญไดพิจารณารางแผนการดําเนินงาน เมื่อวันที่  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  

  และเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว 
 

      อาศัยอํานาจตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวง 

    มหาดไทย วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศใช 

    แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เทศบาลตําบลปรุใหญ 
   

     ประกาศ  ณ วันที่   ๑๘  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

     (นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ) 

         นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๔.  รายงานการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของเทศบาลตําบลปรุใหญ  

    ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เปนผูอานรายละเอียดใหสมาชิก 

    สภาเทศบาลตําบลปรุใหญทราบ   ขอเชิญคะ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล                              ประกาศเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ            เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ 

     และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

     ดวย เทศบาลตําบลปรุใหญ  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตําบล  

ปรุใหญ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน และใชเปนกรอบในการ

- ๔ - 



จัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ง     

วางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนด

ไวในแผนพัฒนาทอง ถ่ิน ทั้ ง น้ี เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและ

ตอบ ส น อ ง ค วา มต อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ชา ชน เ ป น สํ า คั ญ   ร ว มทั้ ง                 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของเทศบาลตามอํานาจหนาที่ 

สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนา สามารถใหบริการสาธารณะแกประชาชน

ในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ  สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่

แทจริง ซึ่งแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล

ปรุใหญและประชาคมทองถ่ิน ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และผูบริหารทอง ถ่ินไดพิจารณาอนุมั ติ        

รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 

ค รั้ ง ที่  ๒  พ . ศ .  ๒๕ ๖๒  เ ท ศบ าล ตํ าบ ล ป รุ ใ ห ญ  ต าม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

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

และขอ ๒๒/๑  เรียบรอยแลว 

  อาศัยอํานาจตามขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน     

(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลตําบลปรุใหญ      

        จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๙    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

( นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ ) 

                           นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

 

 

 

- ๕ - 



ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย  การประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  

ประธานสภาเทศบาลฯ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันจันทรที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ รายละเอียด

อยูในมือทานแลว ใหทานสมาชิกทุกทานไดชวยกันตรวจดู มีใครจะแกไข

หรือเพิ่มเติมตรงไหนบางอยางไร ขอเชิญไดเลยคะ  

 

ท่ีประชุม ไมม ี

 

นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป  

    พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันจันทรที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓       กระทูถาม 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินพิจารณาแลวเสร็จ 

- ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕       เรื่องท่ีเสนอใหม 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๕.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลฯ ตําบลปรุใหญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล   ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กําหนดให อปท. สภาทองถ่ิน และผูบริหาร 

ปลัดเทศบาลตําบลปรุใหญ ทองถ่ิน  เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ  

    รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย และตาม 

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

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

- ๖ - 



 จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา

เทศบาลเปนประจําทุกป คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน

ผลการดําเนินงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย          ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญรายงานผลการดําเนินงาน 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ตามนโยบายที่ ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาล ขอเชิญคะ 

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เพื่อปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ  และมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติ

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  ดังกลาว  กระผม นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ  นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ 

    ไดบริหารงานเทศบาลตําบลปรุใหญตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา 

    เทศบาลตําบลปรุใหญ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

    พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงขอนําเรียนรายงานผล 

    การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการตอสภาเทศบาลและ 

    ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญผูทรงเกียรติ 
 

   จาก นโยบาย ๙ ประการสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินที่กระผมได

แถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด

เปาหมาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจในการบริหารราชการในปที่ผานมา  

  นอกจากจะเนนสรางความเจริญกาวหนาใหกับทองถ่ินในทุกระบบแลว   

การสงเสริมความเขาใจในทุกๆ ดานเพื่อนําไปสูความมั่นคง ความมี

เสถียรภาพ และการมี คุณภาพชีวิตที่ ดี  กระผมจึงขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป ๒๕๖๒ ดังตอไปน้ี 

๑.  นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เทศบาลตําบลปรุใหญ  พรอมพัฒนา  ปรับปรุงและบํารุงรักษา

โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ดวยความ

เหมาะสมและเปนธรรม  ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี  เพื่ออํานวยความ

สะดวกสบายและใหประโยชนแกสวนรวม  ทั้งสามารถเช่ือมโยงกับทองถ่ิน

ขางเคียงไดอยางมี “คุณภาพ” จํานวน  ๑๙ โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๓/๒๒ ถึงถนนหนา ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กชุมชนแสนสุข ๒ หมูที่ ๗ งบประมาณ  ๒๔๒,๐๐๐.- บาท   

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพัฒน ๑/๒ 

ชุมชนรวมมิตรพัฒนา หมูที่ ๔ งบประมาณ  ๑๘๒,๐๐๐.-  บาท  

- ๗ - 



๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลารา ชุมชนแสนสุข 

๓ หมูที่ ๗ บานแสนสุข  งบประมาณ  ๗๑๕,๐๐๐.- บาท (ยังไมเบิก

จายเงินงบประมาณ) 

๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบานปาวี ชุมชน

พบสุข ๑ หมูที่ ๕ บานพบสุข  งบประมาณ  ๑๑๒,๐๐๐.- บาท        

๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบานบานผูใหญบาน 

ชุมชนลูกหลานปูคงพัฒนา หมูที่ ๒ งบประมาณ  ๑๑๓,๙๐๐.-  บาท    

๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายนํ้า ซอย

บานปาแวน ชุมชนพบสุข ๑ หมูที่  ๕ บานพบสุข  งบประมาณ  

๓๙๐,๕๗๙.-  บาท         

๗. โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานนายสําราญ  อาจปรุ  หมูที่ ๑ บานคน

ชุม งบประมาณ ๑๘,๕๐๐.-  บาท (ยังไมเบิกจายเงินงบประมาณ) 

๘. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ซอย ๑๑ ชุมชนวิโรจนพัฒนา 

หมูที่ ๔ บานวิโรจนพัฒนา   งบประมาณ ๙๕,๐๐๐.-  บาท   

๙. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ซอย ๑๓/๓ ตอจากบานยายเจริญ 

ชุมชนพบสุข ๓ หมู ๕ บานพบสุข  งบประมาณ  ๒๒๗,๐๐๐.- บาท  

๑๐. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ซอย ๕/๑ เช่ือมตอทอระบาย

นํ้าหนาต๋ิวมิ นิมารท  ชุมชนแสนสุข ๑ หมูที่  ๗  งบประมาณ    

๓๙๔,๐๐๐.- บาท  

๑๑. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. ซอยบานนายสัมฤทธ์ิ  ถึงบอวัด

พบสุข ชุมชนแสนสุข ๒ หมูที่  ๗ บ านแสนสุข  งบประมาณ  

๔๙๘,๕๐๐.- บาท   

๑๒. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า คสล. พรอมขยายผิวจราจร คสล. เสน

จากโรงนํ้าแข็งกิจวารี ถึงบายพาส ชุมชนคนชุม ๑ หมูที่ ๑ บานคน

ชุม  งบประมาณ  ๔๕๙,๐๐๐.-  บาท   

๑๓. โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ซอย ๑๙ ชุมชนวิโรจนพัฒนา หมู ๔  

งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐.-  บาท  

๑๔. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. ซอย ๓/๑๒ ชุมชนแสนสุข ๒ 

หมูที่ ๗ บานแสนสุข  งบประมาณ  ๑๘๕,๐๐๐.-  บาท 

๑๕. โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. บริเวณหนารานกวยเต๋ียว เช่ือม

บอพั กซอยราชครู  ชุมชนแสนสุ ข ๒  หมู ที่  ๗ บ านแสนสุ ข  

งบประมาณ      ๔๙๙,๐๐๐.-  บาท  

๑๖. โครงการจัดทําป ายช่ือ ชุมชน คนชุม ๑ หมูที่  ๑ บ านคนชุม  

งบประมาณ  ๑๒,๕๐๐.-  บาท 

- ๘ - 



๑๗. โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว ชุมชนหนองหอย หมูที่ ๓ บาน

หนองหอย  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  (ยังไมเบิกจายเงิน

งบประมาณ) 

๑๘. โครงการวางทอเมนประปาตามแนวถนน ซอยแสนสุข ๑/๑ ถึง ๑/๓ 

หมูที่ ๗ บานแสนสุข  งบประมาณ  ๒๗๖,๐๐๐.-  บาท   

๑๙. โครงการปรับปรุง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ  

งบประมาณ  ๙๘,๔๐๐.-  บาท 

 

๒.  นโยบายดานการปกครอง 

การบริหารเทศบาล ฯ จะพัฒนาไดตามวิสัยทัศน น้ัน จะนํา       

หลักธรรมาภิบาล มาเปนแนวทางตามความเหมาะสมแกโอกาสและ     

เรื่องน้ัน ๆ  ไดแก 

-  หลักคุณธรรมยึดมั่นความถูกตอง ดีงาม มีจรรยาบรรณตามระบบ

คุณธรรม ๔ หลักคือ  ความสามารถ, ความเสมอภาค, ความมั่นคงใน

ตําแหนง, ความเปนกลางทางการเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตาม

โอกาสและกรณี 

-  หลักนิติธรรมยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เปนธรรม เสมอภาค   

เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

-  หลักความคุมคายึดมั่นการใชทรัพยากรอยางคุมคา ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

-  หลักความโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีเหตุผลเพียงพอ         

ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล โดยไมสงผลกระทบทางลบตอเทศบาลฯ 

-  หลักการมีสวนรวมเปดโอกาสใหทุกภาคสวน สามารถแสดงความ

คิดเห็น รับฟงความคิดเห็น แตขอสงวนสิทธ์ิที่จะปฏิบัติตาม พึงอางอิงถึง

ประโยชนของสวนรวม 

-  หลักความรับผิดชอบรวมกันยึดมั่นติดตามผลของการทํางาน 

พรอมแกไขและช้ีแจง  จํานวน  ๕  โครงการ  ประกอบดวย 

๑. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงาน สําหรับคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน

เทศบาล  และพนักงานจางงบประมาณ  ๓,๒๐๔.-  บาท  

๒. โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบัญญัติ แผนการดําเนินงาน

และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลปรุ

ใหญ  งบประมาณ  ๖,๐๑๐.-  บาท 
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๓. โครงการประชาคมชุมชนตําบล  งบประมาณ ๙๗๒.-  บาท 

๔. โครงการสนับสนุนสงเสริมหรือทบทวนการจัดทําแผนชุมชนตําบล      

ปรุใหญ  งบประมาณ  ๓,๑๔๑.-  บาท 

๕. โครงการประชาคมชุมชน/หมูบาน  ( ดําเนินการโดยไมเบิกจาย

งบประมาณ) 

 

๓.  นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม 

         สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน  โดยจัดฝกอบรมใหความรู      

สรางอาชีพตามความตองการและความถนัดของประชาชนอยางย่ังยืน     

ตามศักยภาพ  ของเทศบาลฯ เพื่อสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ข้ึน ทันความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองและสอดคลองกับประชาคมอาเซียน 

ในภายภาคหนาและสงเสริมการเรียนรู และการใชเทคโนโลยี   อยาง

เหมาะสมใหแกทุกเพศทุกวัย ภายใตพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เรื่อง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  (ภายใตกรอบแนวคิดพอประมาณ  

มีเหตุผลและมีภูมิคุมกัน  บนเงื่อนไขความสมดุลย่ังยืน  และความรู คู

คุณธรรม) เสริมสรางความรักความเขาใจตอกันในเรื่อง “รูรักสามัคคี” 

ใหแกประชาชนและทุกภาคสวน เพื่อใหมีทัศนคติที่ ดีตอการอยูรวมกัน 

รวมกันพัฒนาใหดีข้ึน   ใหเขาใจความคิดตางๆ แตไมแตกแยกความสามัคคี 

ยอมรับกติกาของสังคม บนพื้นฐานความเปนไทย ความเปนคน   ปรุใหญ มี

ความรักความเขาใจ  ด่ังครอบครัวเดียวกัน เทศบาล ฯ จะใหการดูแลและ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดวยความหวงใย 

เอาใจใสและเอื้ออาทร เพื่อใหปรุใหญเปนสังคมที่นาอยู และเปนการแบงเบา

ภาระของครอบครัว   ใหความเปนอยูที่ ดี ข้ึน  จํานวน  ๙ โครงการ 

ประกอบดวย 

๑. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ งบประมาณ  ๑๑๖,๑๗๖.-  บาท 

๒. โครงการฝกอบรมและ ศึกษาดูง านเพื่ อ เพิ่ มพู นความรู ใหกั บ

คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการอํานวยการชุมชน และสมาชิก

ชุมชน  งบประมาณ  ๕๓๘,๙๓๒.-  บาท 

๓. โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูในการประกอบอาชีพ ใหแกกลุมอาชีพ   

กลุ มสตรี  กลุ มแมบ าน และกุล มองคกรต าง  ๆ   งบประมาณ  

๕๑๔,๑๕๔.-  บาท 

๔. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปรุใหญ  งบประมาณ  

๔๓๖,๘๒๔.-  บาท 

- ๑๐ - 



๕. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ  

งบประมาณ  ๔๒,๒๕๒.-  บาท 

๖. จายเบี้ยยังชีพ ผูปวยโรคเอดส  งบประมาณ  ๖,๐๐๐.-  บาท 

๗. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  งบประมาณ  ๘,๘๗๔,๗๘๙.๔๒  บาท 

๘. เบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ  ๑,๗๙๓,๖๐๐.-  บาท 

๙. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา  งบประมาณ  

๓๘,๓๕๐.-  บาท 

๔.  นโยบายดานการเมือง 

        การบริหารเทศบาล ฯ จะสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ  ใหแกประชาชน  เพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเนนการมีสวนรวม ใหเกิดความเขาใจ 

เขาถึงปญหาและความตองการ ภายใตความเปนไปไดจากทรัพยากรที่มี  

ดวยแนวคิด “โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน  เปนของประชาชน” 

สรางผูนําชุมชนและใหเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน ภายใตลักษณะอันพึง

ประสงค เพื่อใหสอดรับกับนโยบายดานอื่นๆ ดวยตระหนักถึงภาระหนาที่  

เพื่อรวมกันพัฒนา ปรุใหญใหเปนเมืองนาอยู  ไดอยางมี “ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล”   

 

๕.  นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

        เทศบาลฯ สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัว  โดยเนนการสรางภูมิคุมกันเปนหลัก และการ

แกไขรักษาควบคูกัน  ใหความสําคัญกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  

รูจักปองกันตนเองและครอบครัวจากโรคภัยไขเจ็บ และใหความรูเกี่ยวกับ

โรคที่จะมาจากประชาคมอาเซียน  ประชาชนจะไดรับทราบขอมูลขาวสารที่

แทจริงของปญหาสิ่งแวดลอม ของเทศบาลฯและสิ่งแวดลอมอื่นๆที่จะให

ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูในปจจุบันและในอนาคต เพื่อรวมระดม

ความคิด เตรียมการวางแผนแกไข รับมือและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 

ภายใตการยอมรับของสวนรวม  โดยยึดหลัก  “ปรุใหญนาอยู” 

จํานวน  ๑๐  โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  งบประมาณ   ๙๓,๑๐๐.-  บาท  

๒. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ  ๔๙,๙๖๗.-  บาท 

๓. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในพื้นที่ เทศบาลตําบล      

ปรุใหญ  งบประมาณ  ๒๓๐,๐๐๐.-  บาท 

- ๑๑ - 



๔. โครงการของเหลือใชไมไรคาสูการพัฒนาชุมชนปลอดขยะ งบประมาณ  

๗๕,๙๗๒.-  บาท 

๕. โครงการชุมชนนาอยูหมูบานนามอง  งบประมาณ  ๔๖,๕๕๒.-  บาท 

๖. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  ดําเนินการโดยไมเบิก

จายเงินงบประมาณ 

๗. โครงการคลองสวยนํ้าใสตําบลปรุใหญ  งบประมาณ  ๒๙,๙๗๒.-  บาท 

๘. โครงการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

งบประมาณ ๗๕,๔๗๒.-  บาท 

๙. โครงการรักษแหลงนํ้า  ดําเนินการโดยไมเบิกจายเงินงบประมาณ 

๑๐. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   งบประมาณ  ๒,๓๘๐,๐๐๐.-  บาท 

 

๖.  นโยบายดานการใหบริการ 

        สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งความสามัคคี สรางเครือขายสามารถ

กระจายขาวสารจากเทศบาลฯ   สูชุมชนและเปนตัวกลางสงความตองการ

ของประชาชนสูเทศบาลฯ อยางถูกตองและรวดเร็ว ประชาชนจะสามารถ

เขาถึงบริการตางๆของเทศบาล ฯ ไดอยางเสมอภาค และเมื่อผูรับบริการมี

ปญหาใดๆ เทศบาลฯจะรวมแกไขปญหาตาง ๆ  เพื่อหาแนวทางที่เกิด

ประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของมากที่สุด ภายใตแนวคิดเทศบาลปรุใหญ 

“หวงใย รับใชประชาชน”  จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแกการ

พัฒนาเพื่อประชาชนชาวปรุใหญมาใช ใหเกิดความสะดวก รวดเร็วลด

ข้ันตอน  โปรงใส ตรวจสอบไดและประหยัดทั้ งเวลาและคาใชจาย 

สอดคลองกับระเบียบและกฎหมาย  จํานวน  ๓  โครงการ  ประกอบดวย 

๑. โครงการจัดเก็บรายไดนอกสถานที่  (ดําเนินการโดยไมเบิกจายเงิน

งบประมาณ) 

๒. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งบประมาณ 

๑๕๒,๕๘๙.-  บาท 

๓. โครงการใหความรูแกประชาชนในการชําระภาษี  งบประมาณ  

๑๘,๐๐๐.-  บาท 

 

๗.  นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

        เทศบาลฯ จะเนนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ทุกคน เพื่อความอยูดี รูสึกอบอุนและไววางใจ  จะประสานงานและใหความ

รวมมือกับทุกฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบ สรางจิตสํานึกดานความเปนสังคมที่ดี  

การอยูรวมกันแบบชุมชนที่เอื้ออาทรกัน  จัดอบรมใหความรู  ความเขาใจ 

- ๑๒ - 



ปรับทั ศนคติแก เยาวชนและประชาชนทั่ วไป   สร า งอาสาสมั คร              

จิตสาธารณะ ใหมีสวนรวมในการเฝาระวัง  ปองกันดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกคน  ทําใหปรุใหญเปน  “เขตความ

ปลอดภัย”  

จํานวน  ๒  โครงการ ประกอบดวย 

๑. โครงการปองกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม  

งบประมาณ  ๒๒,๓๐๒.-  บาท 

๒.  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  

งบประมาณ  ๒๓,๘๘๐.-  บาท 

 

๘.  นโยบายดานการศึกษา 

         สงเสริมการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝงการใฝรู  ต้ังแตระดับอนุบาล

จนถึงผูสูงอายุ สนับสนุนการศึกษาทางเลือก ใหความรวมมือและสราง

กิจกรรมรวมกับโรงเรียนตางๆในเขตเทศบาล ฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่รองขอ

ความรวมมือ สนับสนุนการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  การอนุรักษ

ทองถ่ิน  ใหสอดคลองกับประวัติศาสตรทองถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณี 

เชน ดนตร,ี ศิลปะ, กีฬาและประเพณีตางๆ  สงเสริมใหประชาชนเกิดการ

เรียนรูตลอดชีวิต ปลูกจิตสํานึกที่ดีตอบานปรุใหญ สรางจิตสาธารณะ 

ปลูกฝงการเสียสละเพื่อสวนรวม และสนับสนุนการศึกษา ใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล ทะนุบํารุงศาสนาและแหลงเรียนรูตางๆ ใหความรวมมือ

อยางดีกับ วัดและแหลงยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน ตามหลัก “บวร” 

บาน วัด  โรงเรียน จํานวน  ๑๒  โครงการ ประกอบดวย 

๑.  โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปรุใหญ  งบประมาณ  ๑๐,๔๖๗.-  บาท  

๒. โครงการส ง เสริมการ ศึกษาเพื่อ เรียนรู ในและนอกหอง เรียน  

งบประมาณ  ๔,๔๓๒.-  บาท 

๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา - คาอาหาร

กลางวันศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งบประมาณ  ๓๗๒,๙๔๐.-  บาท 

๔. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบานคนชุม  งบประมาณ 

๑๗๕,๔๗๒.๙๘  บาท 

๕. คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ 

งบประมาณ  ๑๐๙,๒๐๖.๓๐  บาท 

๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานคนชุม  งบประมาณ  ๔๑๘,๑๖๐.-  บาท 

- ๑๓ - 



๗. อุดหนุนโรงเรียนบานคนชุมตามโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  

งบประมาณ  ๔๖,๑๔๕.-  บาท 

๘. อุดหนุนโรงเรียนบานคนชุมตามโครงการเขาขายคุณธรรมจริยธรรม  

งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.-  บาท 

๙. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา-คาจัดการเรียน    

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.-  บาท 

๑๐. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา-คาจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   งบประมาณ  ๔๕,๒๐๐.-  บาท  

๑๑. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต และรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุตําบล              

ปรุใหญ  ดําเนินการโดยไมเบิกจายงบประมาณ   

๑๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  งบประมาณ  ๓๕,๒๔๔.-  บาท 

 

๙.  นโยบายดานการบริหารจัดการ  

          ดานการบริหารจัดการจะยึดเปาหมายจากคําวา “ปรุใหญนาอยู” 

เปนหลักบริหารใหเกิดความตอเน่ือง โดยจะแบงออกเปน ๒ ดาน คือ       

การจัดการภายใน และการจัดการภายนอก โดยจะคํานึงถึงผลกระทบ        

ที่ยึดประโยชนสวนรวมเปนหลักดวยลักษณะอันพึงประสงค  “ประตูสูอีสาน 

บริการเลิศล้ํา ลําน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีราบเกษตรกรรม ชั้นนําสนาม

ซีเกมส ” 

  การจัดการภายใน จะเปนการจัดการองคกร  ที่อยูภายใตกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว  ภายใตอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ิน ที่สามารถสั่งการได ใหความดีความชอบได  ลงโทษได เพื่อให

ดําเนินการตามวิสัยทัศนที่ไดเสนอไว และพรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา 

มุทิตาและอุเบกขา)   โดยสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐและรวมมือกับ

สภาเทศบาล 

  การจัดการภายนอก จะเปนการนํานโยบายของคณะผูบริหารและ

นโยบายภาครัฐ  ตลอดจนการตอบสนองความตองการตางๆของประชาชน   

สูการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรม สงผลกระทบเชิงบวกตอประชาชนสวนใหญ     

โดยเนนการมีสวนรวม ความโปรงใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย เมตตา  สรางสรรค

และทันตอเหตุการณ  โดยยึดหลัก  “ขาราชการท่ีดี” (ขา คือผูรับใช ,       

ราช คือพระราชา, การคืองาน, ดี คือใหเกิดประโยชน ที่ชอบ ที่ถูก) คือคน

ของพระราชาที่ทํางานใหเกิดประโยชนตอบานเมืองและจะสนับสนุนใหมี

การประเมินในทุก ๆ  กิจกรรมที่เห็นควร เพื่อเปนขอมูลอางอิงและตรวจสอบ  

จํานวน  ๑๗  โครงการ ประกอบดวย 

- ๑๔ - 



๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปรุใหญ  งบประมาณ  

๒,๗๗๒.- บาท 

๒. โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และ

ความโปรงใสในการทํางานของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

งบประมาณ   ๙๗๒.-  บาท 

๓. โครงการวันเทศบาล   งบประมาณ  ๖๑,๐๔๙.-  บาท 

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโตะหมูบูชา  งบประมาณ  ๘,๕๐๐.-  บาท 

๕. โครงการจัดหาครุ ภัณฑอุปกรณอ านบัตรแบบอเนกประสงค  

งบประมาณ  ๕,๖๐๐.- บาท 

๖. โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังจาก

โรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  งบประมาณ 

๒๖,๖๐๐.-  บาท 

๗. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา ชนิด Network 

แบบที่  ๑  งบประมาณ  ๘,๙๐๐.-  บาท 

๘. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา  งบประมาณ  

๗,๘๐๐.-  บาท 

๙. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี  ชนิด Network        

แบบที่  ๑  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๐. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด    

LED สี  งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐.-  บาท 

๑๑. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  งบประมาณ  

๑๗,๐๐๐.-  บาท 

๑๒. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก ๒ บานเลื่อน (กระจก)  

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๓. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก ๒ บานทึบ  งบประมาณ  

๑๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๔. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ตูไมใสแฟมเอกสารแบบบานเลื่อน  

งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๕. โครงการโตะอเนกประสงคโฟเมกา  งบประมาณ  ๖๙,๐๐๐.-  บาท 

๑๖. โครงการจัดซื้อ ตู เก็บ เอกสาร ตู เหล็ก ๒ บานเลื่อน (กระจก)  

งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๗. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน  

งบประมาณ  ๑๖,๐๐๐.-  บาท 

- ๑๕ - 



          จากการที่กระผม นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ นายกเทศมนตรีตําบล

ปรุใหญ  ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ และจากการ       

นํานโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ นอกจากทําใหเทศบาล

ตําบลปรุใหญ  มีความเจริญกาวหนา เกิดการมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมรวมกันของทุกภาคสวน และสิ่งสําคัญทําใหพี่นองประชาชน 

ในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกครบครัน กระผมในฐานะผูบริหารเทศบาลตําบลปรุใหญ 

ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนรวมกับความสําเร็จที่เกิดข้ึนในทองถ่ินของเรา 

และพรอมที่จะมุงมั่นรวมกันพัฒนาทองถ่ินน้ีใหมีความเจริญกาวหนาอยาง

ย่ังยืนตลอดไป 

       จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรดพิจารณาครับ 

 

ท่ีประชุม         รับทราบ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ท่ีประชุมรับทราบแลวนะคะ  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๒ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

 ในเขตปา  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมายคะ 

 

นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล ตามพระราชบัญญัติปาไม  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ มาตรา  ๕๔ (๓๐) 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใด ๆ 

อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา เพื่อตนเองหรือผูอื่น 

เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปน ประเภทเกษตรกรรมและ

รัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่  การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

              

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดวยไดรับหนังสือจากการไฟฟา    

สวนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ๓ (สุรนาร)ี ที่ มท ๕๓๐๙.๓๒/นม ๓ 

(สรน) (บค) ๓๐๑๓๗/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒           

- ๑๖ - 



เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิจารณาใหความเหน็ชอบงานขยายเขตระบบ

ไฟฟาและติดต้ังมิเตอรไฟฟา  เน่ืองดวย การไฟฟาสวนภูมิภาค  จังหวัด

นครราชสีมา ๓  (สุรนาร)ี ไดรับแจงจากสํานักงานทรัพยากรปาไมที่ ๘ 

(นครราชสีมา)  เกี่ยวกับการขยายระบบไฟฟาและติดต้ังมิเตอรไฟฟา       

เพื่อจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตใหกับ

ประชาชน  หมูที่ ๗ ตําบลปรุใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา      

ซึ่งตองย่ืนขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา  ตามมาตรา ๕๔ แหง

พระราชบัญญัติปาไม  พ.ศ. ๒๔๘๔  ประกอบกฎกระทรวงการขออนุญาต

และการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา  พ.ศ. ๒๕๕๙   

   การไฟฟาสวนภูมิภาคฯ  จึงขอใหนําเรื่องเสนอพิจารณาใหความ

เห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปาต้ังอยู  เพื่อใชประกอบใน

การย่ืนคําขออนุญาตตอผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ 

(นครราชสีมา) ตอไป  จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทาน

ไดโปรดพิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญไดช้ีแจงรายละเอียดความเห็นชอบ  

ประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อขยายเขตไฟฟาในเขตปา ไปแลวน้ัน   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็น

เปนอยางอื่นหรือไม 

 

นายณัฐพนธ    ปนเพ็ชร  กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

สมาชิกสภาเทศบาล   ปรุใหญ  ที่เคารพทุกทานครับ  กระผม  นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร  สมาชิกสภา 

    เทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑  สําหรับเรื่องการขอความเห็นชอบเพื่อ 

    ขยายเขตไฟฟาในเขตปา เปนเรื่องของ สปก. ถาสภาฯ เราใหความเห็นชอบ   

    เราจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายดวยหรือไม  สําหรับเรื่องการขยายไฟฟา 

    และการทําถนน กระผมเห็นดวยอยางย่ิง  เพื่อแกไขปญหาและความ 

    เดือดรอนของประชาชน และอยากสอบถาม สท.สุเมธ วาทานมีความคิดเห็น 

    อยางไร  ในเรื่องกระบวนการดังกลาว  ในฐานะคนในพื้นที่ ไมใชวาเราจะยกมือ  

    อนุมัติอยางเดียว  อยางนอยควรมีการทักทวงในสภา  อยากใหมีการทักทวง 

    และบันทึกไว  เพื่อปองกันการเกิดปญหา ฝาก สท.สุเมธ ชวยพิจารณาดวยครับ 

 

นายสุเมธ    พุฒิจีบ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

สมาชิกสภาเทศบาล   ปรุใหญ ที่เคารพทุกทานครับ  กระผม  นายสุเมธ  พุฒิจีบ  สมาชิกสภา 

    เทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒  ตามที่ทาน สท.ณัฐพนธ  ไดมีความเห็น 

    เรื่องการขยายเขตไฟฟาในเขตปาน้ัน  เปนสิ่งที่สําคัญมาก ปจจุบันที่ดิน 

- ๑๗ - 



    ดังกลาว เปนที่ สปก. ซึ่งเปนการยากที่จะดําเนินการอะไร  แตพื้นที่ดังกลาว  

    มีชุมชนเขาอยูอาศัยแลว เมื่อการไฟฟาเขามาขยายเขตไฟฟา  เพราะประชาชน 

    ที่อาศัยอยูตองการใชไฟฟา  ตองอาศัยบานเลขที่ ตองอาศัยนํ้าประปาของ 

    เทศบาล กระผมก็ขอฝากสมาชิกทุกทานไดโปรดชวยกันพิจารณาดวยครับ 

    กระผมเห็นชอบและเห็นดีดวยในการขยายเขตไฟฟา  พื้นที่ดังกลาว เปนพื้นที่  

    สปก. จริง  แตปจจุบันเปนที่อยูอาศัยของประชาชนไปแลว  ซึ่งเกษตรกรรม 

    ที่เปนปาไมในสมัยกอน  ก็ไดเปนบานเรือนของประชาชนไปแลวครับ   

    เพราะฉะน้ัน ในเขตพื้นที่ตําบลปรุใหญ  ที่เปนเขต สปก. บริเวณดานหลังสนาม 

    กีฬา  ประชาชนก็ไดรับความเดือดรอน  จะทําถนนหรือขยายเขตไฟฟา  

    เทศบาลก็อาง สปก.  วา สปก. ไมอนุญาตบาง  การไฟฟาจะไปขยายเขตไฟฟา   

    เทศบาลก็อาง สปก. หมดนะครับ  ซึ่งตรงน้ี ควรมองเหน็ความสําคัญของ 

    ชาวบานมากกวา  วาชาวบานเดือดรอนอะไร ฝาก สท. ที่น่ังอยูในที่ประชุมน้ี  

    เปนผูทรงเกียรติ  แตวาความเดือดรอนของชาวบานไมมีโอกาสไดรับรู   

    กระผมขอฝากทุกทานใหชวยพิจารณาการขยายเขตไฟฟา เปนเรื่องที ่

    ทางเทศบาลตองดูแลและถนนก็เชนเดียวกัน  เคยพูดกับกองชางแลว   

    ก็ไดรับคําตอบวาที่ดิน สปก.  เราจะทําอะไรก็ยากลําบาก  ตองขออนุญาต 

    หลายอยาง สวนชาวบานก็ตองการความชวยเหลือ จึงขอฝากทางกองชาง   

    ไดดําเนินการตอใหแลวเสร็จดวยครับ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 

    ของประชาชน  และขอขอบคุณ ทาน สท.ณัฐพนธ  ที่สอบถามเรื่องน้ีครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีความเห็นเปนอยางอื่นอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
  

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  ไมขัดของในการที่  

    การไฟฟาจะเขาไปดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขตพื้นที่ปาถาวร  

    แตทั้งน้ี ตองไดรับความยินยอมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดลอมใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ตอไป 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการในเขตปา 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมายคะ 

- ๑๘ - 



นายพลชเวทย โชติสถิตยธนากุล         ตามพระราชบัญญัติปาไม  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ มาตรา  ๕๔ (๓๐) 

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ หามมิใหผูใดกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือ กระทําดวยประการใด ๆ   

อันเปนการทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา เพื่อตนเองหรือผูอื่น 

เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปน ประเภทเกษตรกรรมและ

รัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยไดรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่  การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

        พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๗  มาตรา ๑๓(๑) ทวิ 

ในกรณีที่สวนราชการและองคการของรัฐ มีความประสงคจะใชพื้นที่บาง

แหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน

ของรัฐอยางอื่น ใหอธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณ

ดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ

ไดและในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแก

การที่สวนราชการหรือองคการน้ัน ๆ จําเปนตองกระทําเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่น้ัน 

 การใชพื้นที่ตามวรรคหน่ึง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใช

ประโยชนมีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว 

ใหการรับประโยชนในที่ดินสวนที่เปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนน้ัน

สิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศกําหนด

บริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนการใชพื้นที่ตามวรรค

หน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดย

อนุมัติรัฐมนตร ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

      

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กอนที่กระผมจะเสนอญัตติเกี่ยวกับ

โครงการดังกลาว จากการที่คณะผูบริหาร ไดเขามาบริหารงานในสํานักงาน

เทศบาลแหงน้ี  กระผมไมเคยแบงเขต ๑ หรือเขต ๒  ประชาชนมีปญหาอะไร

เราดําเนินการแกไขใหหมด  เราคํานึงถึงประโยชนในพื้นที่  โดยเฉพาะพื้นที่

ของ หมู ๗ มีโครงการมากที่สุด ในเขตปา เทศบาลไดเขามาดูและประชาชน

อยางทั่วถึง  แตเมื่อ คสช. เขามา  เราไดหยุดการดําเนินการตรงน้ัน เน่ืองจาก 

คสช. บอกวาเราบุกปา ไปอนุมัติบานเลขที่ใหชาวบาน ไมวาจะเปนบานเลขที่

- ๑๙ - 



ช่ัวคราวหรือถาวรก็ตาม  เราเขาใจวา ที่ สปก. เปลี่ยนมือจากการทําเกษตร 

มาเปนพื้นที่สวนตัว คิดวาทําได  ถาทําตามเปาหมาย   จริง ๆ ขอกฎหมาย 

สปก. เปนพื้นที่อะไร ผมเขาใจ คือใหประชาชนทํามาหากิน การทําเกษตร  

แตในปจจุบันน้ี เปลี่ยนมือ  มีการซื้อขาย จัดสรรเปนล็อค ๆ ซึ่งเปนการ

เปลี่ยน  เราก็ไมอยากใหชาวบานเดือดรอน แตขอช้ีแจงใหชาวบานไดรับทราบ

ครับ วาเปนที่ดิน สปก. จะทําอะไรเราก็ตองขออนุญาตปาไมกอน ไมใชไปบอก

ชาวบานวาอยากไดก็ใหมาขอเลขที่บานที่เทศบาลเลย  ไฟฟา  ถนน  เมื่อขอ

ไมไดก็ไปรองเรียนที่อําเภอ  ซึ่งกเ็คยมีเรื่องรองเรียนกันมาแลว  ซึ่งศูนยดํารง

ธรรมกม็าสอบสวนแลว แตเรื่องก็ยังไมจบ จนทุกวันน้ี  เรื่องขยายเขตไฟฟาก็

เชนกัน  การไฟฟาก็อยากมาทําใหนะครับ ทางเทศบาลเราก็อยากทําให     

แตทําไมตองมาขอใหเทศบาลอนุญาต ทั้ง ๆ ที่ปาไมเปนเจาของพื้นที่ สปก.

เปนเจาของพื้นที่ ถาอนุมัติก็อนุมัติไดเลย ไมเกี่ยวกับเราหรอก  แตเราเปน

หนวยงานที่อยูในพื้นจะที่ ซึ่งเราก็จะตองรับรูในทุก ๆ เรื่อง ที่จะดําเนินการใน

พื้นที่ของเรา ขอใหทานไดไปเรียนชาวบานดวยนะครับ วาสภาเทศบาลฯ ไม

ขัดของ  เพราะเราคํานึงถึงประโยชนของประชาชนมากที่สุด  ใหประชาชน

ไดรับผลประโยชนมากที่สุด เราอยากดําเนินการให แตติดขอกฎหมายวาพื้นที่

ดังกลาวเปนพื้นที่ปา  ซึ่งปญหาตรงน้ีสําคัญมาก ตอนน้ีก็มีปญหาในหลายพื้นที่

ทั้งที่โดยเฉพาะราชบุรี  โคราชเราก็มีที่วังนํ้าเขียวที่ปากชอง ที่หนองสาหราย 

นายกฯ ไดหยุดปฏิบัติหนาที่ไปแลว  เพราะอนุมัติพื้นที่ใหประชาชนในเขตปา  

ขอไดโปรดทําความเขาใจและสํารวจพื้นที่ของตัวเองใหชัดเจน วาตรงไหนคือ 

ที่ สปก. ตรงไหนคือพื้นที่ปาถาวร  ซึ่งมีหลายจุด หากตรวจสอบกันข้ึนมาก็

จะตองเดือดรอนกันหลายคน เพราะฉะน้ันตองทําความเขาใจกัน กันนะครับ  

ตอไปกระผมขอเสนอ เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดําเนินโครงการใน

เขตปา  ดังน้ี 

 ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยปลารา ชุมชนแสนสุข ๓  

มีรายละเอียดโครงการ  ดังตอไปน้ี 

 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกวาง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 

๒๗๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ 
เมตร  หรือพื้นที่กอสรางผิวจราจรไมนอยกวา  ๑,๑๐๐.๐๐  ตารางเมตร  

พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑ ปาย  งบประมาณต้ังไว  

๗๑๕,๐๐๐.-  บาท  (โครงการน้ีปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  กองชาง  งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง  และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  ใหความเห็นชอบกันเงิน

งบประมาณไวเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  ซึ่งเราจะดําเนินการ

โครงการในป ๒๕๖๓  ถา สปก. และสํานักงานปาไม ไมขัดของอะไร 

- ๒๐ - 



 ๒.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางหลังสนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  มีรายละเอียดโครงการ ดังน้ี 

 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๒๙๙.๐๐  เมตร  

หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหลทางหินคลุกกวางขางละ ๐.๕๐ เมตร  หรือพื้นที่

กอสรางผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ  

จํานวน ๑ ปาย  งบประมาณต้ังไว  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (โครงการน้ี

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒) ยังไมมีงบประมาณสําหรับดําเนิน

โครงการ 

 ๓.  ขออนุญาตปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมด 

 ๔.  ขออนุญาตปรับปรุงซอมแซมถนนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี สปก. ท้ังหมด 

   เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวขางตน  อยูในเขตปาถาวร  ปานครราชสีมา 

- ปกธงชัย - โชคชัย  ซึ่งการดําเนินโครงการตองไดรับอนุญาต  ตามมาตรา 

๑๓  แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๗  โดยตามแบบคํา

ขอ  ป.ศ. ๑๗ ขอ ๔  กําหนดใหแนบหลักฐานตาง ๆ ตามขอ (๕)  กําหนดให

มีหลักฐานที่แสดงวาไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลที่ปาน้ันต้ังอยู 

   เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย   

จึงขอใหนําเรื่องเสนอพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครอง   

สวนทองถ่ินที่ปาต้ังอยู  เพื่อใชประกอบในการย่ืนคําขออนุญาตตอ

ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๘ (นครราชสีมา) ตอไป     

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรดพิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตามทีน่ายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญไดช้ีแจงรายละเอียดความเห็นชอบ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ดําเนินโครงการในเขตปา ไปแลวน้ัน   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็น 

    เปนอยางอื่นหรือไม 

 

นายสุเมธ   พุฒิจีบ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายสุเมธ   พุฒิจีบ  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ ครับ  สําหรับโครงการน้ี  

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่คณะผูบริหาร ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของ

ชาวบานในการสัญจรไปมา  ก็ตองขอขอบคุณลวงหนา ขอใหโครงการน้ี

ดําเนินการไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีครับ  ก็ตองอาศัยคณะผูบริหารทุกทาน

รวมดวยชวยกัน  ขอปญหาบางอยางเราอาจจะแกไขหรือเพิ่มเติมได บางสิ่ง

บางอยางก็อาจจะติดขัดไปบาง  ก็ตองอาศัยคณะผูบริหารชวยกระตุนหรือ

- ๒๑ - 



ดูแลวามันมีปญหาตรงไหนอยางไร ขอฝากทานสมาชิกทุกทานไดโปรด

พิจารณาดวยครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะเพิ่มเติมอีกหรือไมคะ  ถาไมมีดิฉันขอมติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ประชุมคะ 

 

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  ไมขัดของในการดําเนิน 

    การในเขตพื้นที่ปาถาวร แตทั้งน้ี ตองไดรับความยินยอมจากกระทรวง 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ตอไป 

 

ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๕.๔ 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ๕.๔  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 ประธานสภาเทศบาลฯ             

 

นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปต้ังจายเปน

รายการใหม ดังน้ี 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  โอนลด    

  กองสาธารณสุข 

  แผนงานสาธารณสุข   

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)    

- ๒๒ - 



  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  หนา ๙๕ 

ต้ังไว      ๑,๒๐๒,๕๒๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๑,๒๐๒,๕๒๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                           ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๑,๐๘๔,๕๒๐.๐๐          บาท 

 

  รวมโอนลด  ๑๑๘,๐๐๐.-  บาท 

 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๑  โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๑๘,๐๐๐.- บาท ดังนี ้

 

  กองสาธารณสุข 

  แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  

  ประเภท  ครุภัณฑการเกษตร  
 

  ๑.  โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐.-  บาท   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ  

  ๕๙,๐๐๐.-  บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจางตามบัญชีราคามาตรฐาน 

  ครุภัณฑ)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม 

  ครั้งที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๒  ลําดับที่ ๑ หนา ๙ 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                             ๑๑๘,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                            ๑๑๘,๐๐๐.๐๐          บาท 

 

  รวมโอนต้ังจายเปนรายการใหม   ๑๑๘,๐๐๐.-  บาท 

  เหตุผลและความจําเปน 

   เน่ืองจากเครื่องพนหมอกควันที่ใชอยูในปจจุบันมีอายุการใชงาน 

  มาเปนระยะเวลานาน  ทําใหเกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพตามการใชงาน  

  และไมเพียงพอตอการรองรับการใหบริการประชาชนในการฉีดพนหมอกควัน 

  ในการปองกันและแกไขปญหาไขเลือดออก 
    

- ๒๓ - 



จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
  

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   

 

นายสุรศักด์ิ  ประสงคหิงษ โอนลด    

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ กองการศึกษา 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

  งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน 

  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย    

  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 

  หมวดอื่น ๆ  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หนา ๑๑๕ 
 

ต้ังไว      ๒๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๐.๐๐          บาท 

   

  โอนลด 

  กองการศึกษา 

  แผนงานการศึกษา   

  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย    

  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 

  หมวดอื่น ๆ  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ หนา ๙๒ 

 
 

- ๒๔ - 



ต้ังไว      ๑๕๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                           ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

   

  โอนลด    

  สํานักปลัดเทศบาล 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

  งานบริหารท่ัวไป 

  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย    

  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

  โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปรุใหญ หนา ๖๘ 

ต้ังไว      ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                           ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๕๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

  

  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 

  สําหรับคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน เทศบาล 

  และพนักงานจาง หนา ๖๙ 
 

ต้ังไว      ๓๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                        ๒๑๗,๐๐๐.๐๐          บาท 

โอนลด                                        ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     ๑๗,๐๐๐.๐๐          บาท 

   

  รวมโอนลด  ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 

   เพ่ือโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน   ๑  โครงการ  

   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท   ดังนี ้
 

  กองการศึกษา 

  แผนงานการศึกษา  

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  

- ๒๕ - 



  ประเภท  ครุภัณฑการศึกษา  

  ๑.  โครงการจัดหาเครื่องเลนสนามกลางแจง  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสนามกลางแจงและอุปกรณพรอมติดต้ัง   

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนประจําตําบลปรุใหญ  หมู ๗  จํานวน ๑ ชุด   

  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจางตามราคาทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลําดับที่ ๑ หนา ๖ 
 

ต้ังไว                  ๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน                                    ๐.๐๐          บาท 

โอนเพิ่ม                                             ๕๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน                            ๕๐๐,๐๐๐.๐๐          บาท 

 

  รวมโอนต้ังจายเปนรายการใหม   ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 

  เหตุผลและความจําเปน 

   เพื่อใหเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาตามวัย  
    

จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจาย 

 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 

 
              

- ๒๖ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติจายขาดเงิน

สะสม จํานวน  ๒ โครงการ ดังน้ี 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน     

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติ

จากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไขดังไปน้ี 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่

เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่จัดทํา

เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงป

ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสม

น้ันเปนอันพับไป 

  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ท้ังนี้ ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ท่ีนําไปใชได  

๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 

    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

     จํานวน    ๖๕,๖๘๙,๕๗๗.๒๔ บาท 

   (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

หัก  บัญชีรายไดจากรัฐบาลคางรับ    จํานวน      - บาท 

      บัญชีเงินฝาก กสท. หรือ กสอ.   จํานวน  ๔,๒๕๓,๑๒๙.๓๗  บาท 

      บัญชีลูกหน้ี – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน   - บาท 

      บัญชีลูกหน้ี – ภาษีบํารุงทองที่     จํานวน   -   บาท 

      บัญชีลูกหน้ี – ภาษีปาย    จํานวน  ๓๑๓,๗๒๐.๐๐  บาท 

      บัญชีลูกหน้ี – เงินยืม      จํานวน       ๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

- ๒๗ - 



      บัญชีลูกหน้ี – เงินยืมสะสม     จํานวน   -   บาท 

      บัญชีลูกหน้ี – โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน     

         จํานวน    ๑๕,๓๕๐.๐๐ บาท 

      บัญชีลูกหน้ีอื่น ๆ      จํานวน  ๑๑๑,๘๐๔.๖๕  บาท 

      บัญชีเงินขาดบัญชี (ถาม)ี          จํานวน           -   บาท 

      ยอดผลตางจากการชําระหน้ีระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูและเจาหน้ี 

     จํานวน  ๒๑,๐๑๐,๓๗๐.๓๙  บาท 

 รวมหักท้ังสิ้น    จํานวน   ๒๕,๗๑๐,๓๗๔.๔๑  บาท 

ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได  จํานวน   ๓๙,๙๗๙,๒๐๒.๘๓ บาท 
 

๒) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝาก

คลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด  ณ  

วันท่ี  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

     จํานวน     ๖๖,๕๖๙,๒๓๕.๗๒ บาท 

หัก  บัญชีรายจายคางจาย   จํานวน       ๕,๗๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท 

     (รวมเงินอุดหนุนที่ไดโอนเขาบัญชีเงินฝากขององคกรปกครองทองถ่ิน) 

     บัญชีเงินรับฝาก   จํานวน       ๙๕๒,๙๓๖.๐๕   บาท 

     บัญชีสํารองเงินสะสม    จํานวน     ๑๙,๘๔๗,๒๙๖.๘๔ บาท 

 รวมหักท้ังสิ้น    จํานวน   ๒๖,๕๙๐,๐๓๒.๘๙ บาท 

ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได  จํานวน   ๓๙,๙๗๙,๒๐๒.๘๓ บาท 

หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (๑) และ (๒) จะตองมียอดเทากัน 

เทศบาลตําบลปรุใหญจะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได ดังน้ี 

ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

(ตามยอด (๑) หรือ (๒)   จํานวน    ๓๙,๙๗๙,๒๐๒.๘๓ บาท 

หัก   เงินยืม/จายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เงินสะสมที่

อนุมัติแลวแตยังไมไดดําเนินการ (ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  จนถึงวันที่

รายงาน รวมเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติใหจายขาดแลวทั้งโครงการที่ยังไมได

ดําเนินการและโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและมีความประสงคที่จะใช

จายเงินตามโครงการขางตนตอไป  

หัก  กันเงินรายจายประจํา (๓,๐๐๐,๐๐๐ x ๖ เดือน)   

     จํานวน  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ .-บาท 

      กันไวจายกรณีฉุกเฉิน   จํานวน    ๑,๕๐๐,๐๐๐ .-บาท 
 

เหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได  ณ วันท่ี ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

           จํานวน ๒๐,๔๗๙,๒๐๒.๘๓  บาท 

- ๒๘ - 



หมายเหตุ เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒       

            จํานวน ๑๙,๘๔๗,๒๙๖.๘๔  บาท 

ฉะนั้นเงินสะสมท่ีสามารถจายได      จํานวน  ๒๐,๔๗๙,๒๐๒.๘๓  บาท 
 

 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม      จํานวน ๒  โครงการ      

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท (-หาแสนบาทถวน-)  

ซึ่งเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม เพื่อบําบัดความเดือดรอนของ

ประชาชน และเปนโครงการตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑.   โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไมตรีฝงขวา       

หมูท่ี ๔ บานวิโรจนพัฒนา   ขยายผิวจราจร ยาว ๓๙๓.๖๐  เมตร  หนา 

๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา ๔๙๑.๖๔  

ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑ ปาย  ตาม

รูปแบบและรายการประมาณการที่ เทศบาลตําบลปรุใหญกําหนด  

งบประมาณ   ๓๐๐,๐๐๐.-   บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

งบลงทุน หมวดคาที่ ดินและสิ่ งกอสร าง  ประเภท   คากอสร างสิ่ ง

สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒   พ.ศ. ๒๕๖๒  ลําดับที่ ๑ หนา ๕ 
 

  เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีรถสัญจรเปนปริมาณมากประกอบกับ

ถนนชํารุดและคับแคบ ทําใหการจราจรไมสะดวกอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจาก

การสัญจรไปมาได 
 

 จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรดพิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

ท่ีประชุม         ไมม ี
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
  

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม ๑๒ เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 

- ๒๙ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี ฯ คะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายสุรศักด์ิ   ประสงคหิงษ ๒.   โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิโรจนพัฒนา ๑๘   

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  หมูท่ี ๔ บานวิโรจนพัฒนา  ขยายผิวจราจร กวาง ๑.๔๐ เมตร  ยาว ๒๐๖.๐๐  

    เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  

    ๒๘๘.๔๐  ตารางเมตร  พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑ ปาย   

    ตามรูปแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญกําหนด   

    งบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐.-   บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  

    งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒   

พ.ศ. ๒๕๖๒  ลําดับที่ ๒ หนา ๕ 

 

  เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีรถสัญจรเปนปริมาณมากประกอบกับ

ถนนชํารุดและคับแคบ ทําใหการจราจรไมสะดวกอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจาก

การสัญจรไปมาได 
 

   จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรดพิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม  ๑๒  เสียง มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ 

ประธานสภาเทศบาลฯ ๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจาย 

 เฉพาะการ  การประปา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ ช้ีแจงรายละเอียดคะ 
              

- ๓๐ - 



นายสุรศักด์ิ ประสงคหิงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ     เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมของเสนอญัตติจายขาดเงิน

สะสม จํานวน  ๑ โครงการ ดังน้ี 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน     

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติ

จากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไขดังไปน้ี 

(๔) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่

เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการที่จัดทํา

เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๖) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงป

ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสม

น้ันเปนอันพับไป 

  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ยอดเงินสะสม ณ วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ท่ีนําไปใชได  

๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน 

    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

     จํานวน    ๖,๒๒๐,๕๘๕.๑๒ บาท 

   (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

หัก บัญชีลูกหน้ี – คานํ้าประปา     จํานวน     ๑๕๑,๒๓๐.๐๐  บาท 
 

ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได  จํานวน   ๖,๐๖๙,๓๕๕.๑๐ บาท 
 

๒) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝาก

คลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด          

ณ  วันท่ี  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) 

     จํานวน     ๙,๒๗๐,๘๑๐.๖๐ บาท 

- ๓๑ - 



หัก  บัญชีเงินรับฝาก   จํานวน     ๑,๑๐๙,๕๙๐.๓๘ บาท 

     บัญชีสํารองเงินสะสม    จํานวน     ๒,๐๙๑,๘๖๕.๑๐ บาท 

รวมยอดหัก    จํานวน   ๓,๒๐๑,๔๕๕.๔๘  บาท 

ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได  จํานวน   ๖,๐๖๙,๓๕๕.๑๒ บาท 

 

หมายเหตุ ยอดเงินสะสม (๑) และ (๒) จะตองมียอดเทากัน 

เทศบาลตําบลปรุใหญจะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได ดังน้ี 

ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

(ตามยอด (๑) หรือ (๒)   จํานวน    ๖,๐๖๙,๓๕๕.๑๒ บาท 

หัก  กันเงินรายจายประจํา (๒๑๕,๒๘๕.๐๖ x ๖ เดือน)   

     จํานวน  ๑,๒๙๑,๗๑๐.๔๒  บาท 

      กันไวจายกรณีฉุกเฉิน   จํานวน    ๔๗๗,๗๖๔.๔๗  บาท 
 

เหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได  ณ วันท่ี ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

           จํานวน ๔,๒๙๙,๘๘๐.๒๓  บาท 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม   จํานวน  ๑  โครงการ        

รวมงบประมาณท้ังสิ้น   ๒,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท   (-สองลานแปดแสน     

บาทถวน-)  

 

ซึ่งเปนโครงการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เกี่ยวกับดานบริการชุมชนและสังคม เพื่อบําบัดความเดือนรอนของ

ประชาชน และเปนโครงการตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑.   โครงการกอสรางถังเก็บน้ําใสใตดิน สํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ 

ศูนย ๒ หมู ท่ี ๑ บานคนชุม   กอสรางถังเก็บนํ้ากวาง ๑๒.๐๐ เมตร        

ยาว ๑๘.๐๐  เมตร  สูง ๓.๐๐  เมตร   พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ

โครงการ  จํานวน ๑ ปาย  ตามรูปแบบและรายการประมาณการที่เทศบาล

ตําบลปรุใหญกําหนด  งบประมาณ    ๒,๘๐๐,๐๐๐.-   บาท  แผนงานการ

พาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดคาที่ ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  ลําดับที่ ๑ หนา ๔ 

 

 

 

- ๓๒ - 



  เหตุผลและความจําเปน 

  เน่ืองจากชวงน้ี เขาสูสภาวะภัยแลง  นํ้าในลําตะกุดนอยลง  ตอง

กักเก็บนํ้าไวใหประชาชนไดใชประโยชน  เพื่อประโยชนในการบริหารกิจการ

ประปา และเพื่อเปนการบริการชุมชนและสังคม ตลอดจนเพื่อเปนการแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  สามารถกักเก็บนํ้าที่ดีและสะอาด  

ไวใชในการอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ  

  จึงเรียนมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ ทุกทานไดโปรด

พิจารณาครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

ท่ีประชุม         ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ถาไมมีดิฉันขอมติที่ประชุมคะ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

มติท่ีประชุม         ที่ประชุม  ๑๒  เสียง  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายสุเมธ   พุฒิจีบ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายสุเมธ   พุฒิจีบ  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ ครับ  สําหรับโครงการขออนุมัติจายขาด

สรางถึงเก็บนํ้าใตดิน บานคนชุม  กระผมก็อยากใหขอใหสรางถังเก็บนํ้าให

วัดพบสุขดวยครับ  เน่ืองจากชาวบานมีปญหาการใชนํ้าบอย  นํ้าไมไหลบาง 

ไฟฟาติดขัดบาง จึงอยากขอฝากทางคณะผูบริหารและทางกองชางพิจารณา

ครับ 

- ๓๓ - 



       เรื่องตอไป ระบบประปาคุมโสฬส  ฝากทางกองชางดวยครับ ติดขัด

อะไรที่จะไปเช่ือมทอที่เดิมไว ขุดหลุมไวแถวบานผม ชางหรัง่บอกไมมีขอตอ  

ของอ  อุปกรณไมมีหรืออยางไร ฝากดวยครับ 

       เรื่องไฟฟาแสงสวาง  ชาวบานแจงมาวาไฟฟาแสงสวางเสียหลายจุด  

ไมทราบเพราะเหตุใด  บัลลารดไมมี หลอดไมมี หรืออยางไร เงินสะสม     

มีเยอะ ซื้ออุปกรณไฟฟามาสํารองไวบางนะครับ  เพราะไฟเสียหลายจุด  

ผมแจงทางกองชางแลว  ยังไมมีการดําเนินการใด ๆ แกไขใหชาวบานได   

ขอฝากเรงดวนดวยครับ ชาวบานเดือดรอน 

  

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายอุดม   สินปร ุ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายอุดม   สินปรุ  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ ครับ  ขอสอบถามเรื่องไฟฟาสาธารณะ 

เสียในหลายจุด  สท.ทุกทาน รับทราบอยู  เรื่องน้ีนานพอสมควร  นานนับ

เดือนแลว  ผมถายรูปสงมาแลว ก็ยังไมไปดําเนินการแกไขให  สอบถามก็

บอกวารถกระเชาพัง  รอหลอดไฟ  จะเปนปแลวครับ  ขอใหหนวยงาน

รับผิดชอบดวยจะไดแจงชาวบาน  จะดําเนินการใหวันไหนครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายวิษณุ   ศรีลอง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เทศบาล และผู เขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายวิษณุ  ศรีลอง           

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  ครับ  กระผมขอช้ีแนะเรื่องการ

ทํางานในฐานะฝายบริหาร  กระผมก็สอบถามทานนายกเทศมนตรีอยูนะ

ครับ  เรื่องงานที่ไมคืบหนา  ผมขอฝากถึงขาราชการทานรออะไรอยู  เรื่อง

การทํางาน  ขาราชการประจํา ขอใหปรึกษาหารือกัน มีปญหาตรงไหนก็

ขอใหมาคุยกัน  ขอใหทํางานใหรวดเร็วในการชวยกันแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

- ๓๔ - 



นายสุเมธ   พุฒิจีบ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายสุเมธ   พุฒิจีบ  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๒ ครับ  กระผมขอเสนอโครงการกอสราง

ถนน คสล. หลังศาลา หมู ๗ ทะลุไปบานชวยจิต ผมขอฝากคณะผูบริหาร ๑ 

โครงการครับ  หากมีการจายขาดเงินสะสม 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมหรือไมคะ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายณัฐพนธ    ปนเพ็ชร  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายณัฐพนธ  ปนเพ็ชร   

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ ครับ  กระผมขอสอบถามเรื่อง 

    การทํางานของระบบไฟฟา   ถาเราจางบุคคลจากภายนอกมาเหมา 

    ทําเปนจุดไดหรือไม  จะผิดระเบียบหรือไม  ชาวบานสอบถามมา   

    ปญหาไมไดรับการแกไขตามเวลา  อยากใหสํารวจในแตละหมูบาน   

    วามีจุดไหนที่ตองไดรับการซอมแซม  ฝากทางกองชางดําเนินการใหดวยครับ 

 

นางสุวนิตย ครฑุหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นางจิตินันท   สุขีเกตุ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

ผูอํานวยการกองชาง  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉัน นางจิตินันท   สุขีเกตุ   

    ผูอํานวยการกองชาง  ขอเรียนช้ีแจงในประเด็นที่ทาน สท.ณัฐพนธ   

    ไดสอบถามมาคะ  การจางเหมาซอมไฟฟาสาธารณะที่เสีย  ทําไดคะ   

    เคยเสนอทานนายกฯ   แตเทศบาลเรามีรถกระเชา  แตเมื่อตนเดือน  

    รถกระเชาไปตอทะเบียนและตองซอมแซม  เน่ืองจากรถกระเชาของเรา 

    คอหัก  อันตรายแกผูปฏิบัติงาน  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานไดลาออก  เราไมมี 

    ชางไฟฟาที่ชํานาญการในเรื่องน้ี  สําหรับอุปกรณ  เราไดดําเนินการสั่งซื้อแลว   

    ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางของกองคลัง  กองชางประสบปญหา 

    ในเรื่องการสั่งของ (สั่งรายป)  รายงานปญหาใหทานนายกฯ  รับทราบแลว  

    วาเราขาดเจาหนาที่ไฟฟาโดยตรงและขาดอุปกรณในการซอมแซม  ตรงหมู ๕  

    ติดเขตสุรนารี โทรมาบอยมาก  ทางกองชางไดออกไปตรวจสอบและ 

    เรงดําเนินการแลวคะ 

 

- ๓๕ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายอุดม   สินปร ุ  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายอุดม   สินปรุ 

    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ  เขต ๑ ครบั  ขอฝากปญหาไฟฟา 

    สาธารณะ  นานมากเปนปแลว ทําไมจึงไมดําเนินการซักทีครับ ตรงราน 

    กวยเต๋ียวเรือแสงจันทร ชาวบานถามมาจะไดตอบได ฝากทางกองชาง 

    ขอใหดําเนินการใหดวยครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายกิตติพงศ   เรืองแสง  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

ผูอํานวยการกองคลัง  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายกิตติพงศ  เรืองแสง   

    ผูอํานวยการกองคลัง  สําหรับการเบิกจายอุปกรณไฟฟา  ทางกองชาง 

    สงเรื่องมา  ทางกองคลังก็จะรีบดําเนินการเบิกจายใหครับ 

 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

 

นายจตุรเทพ   เศรษฐทวียสกุล เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 

รองนายกเทศมนตร ี  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม  นายจตุรเทพ  เศรษฐทวียสกุล   

    รองนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ  กระผมวาปญหาเกิดจากหลายสวน   

    ปญหาที่สําคัญคือรถกระเชาเสีย  ผมขอเสนอใหซื้อรถกระเชาเพิ่มอีก ๑ คัน 

    จะไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 
 

นายสุเมธ   พุฒิจีบ  กระผมเห็นดวยครับ  จะไดไมตองมาอางวารถเสียอีก 

สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย ขอฝากทาน ผอ.กองชาง  ดวยนะคะ ถานํ้าไมไหล ไฟฟาไมสวาง  

ประธานสภาเทศบาล ฯ  โทรหา ผอ.กองชาง ไดเลยนะคะ 

 

นางจิตินันท   สขุีเกตุ  ไดคะ 

ผูอํานวยการกองชาง    

- ๓๖ - 



นางสุวนิตย ครุฑหมื่นไวย มีสมาชิกทานใดจะเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล ฯ   

  

ท่ีประชุม    ไมม ี

 

นางสุวนิตย ครุฑหมืน่ไวย ถาไมมี  ดิฉัน ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ สมาชิกสภาเทศบาล  

ประธานสภาเทศบาล ฯ  ขาราชการ ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทาน ที่ทําใหการประชุมคราวน้ี 

ลุลวงไปดวยดี ขอปดการประชุมคะ 
 

ปดประชุม    เวลา ๑๑.๔๕ 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 

 

- ๓๗ - 



 

 

   

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

เรื่อง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 

 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  

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

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน      

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

ประชุมที่สภาทองถ่ินมีมติรับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหประชาชน

ทั่วไปทราบ  
 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาว  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑

และสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวแลว เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                                     

                    สุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย 

(นางสุวนิตย  ครุฑหมื่นไวย) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


