
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2560     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

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

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง ประธานสภาเทศบาล สมชาย  นุ่นเกลี้ยง  
2 นายธันยพงศ์  สกุลเวช รองประธานสภาเทศบาล ธันยพงศ์  สกุลเวช  
3 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภาเทศบาล ชวลิต  เขียดสง  
4 นายโชติ  จันทรโชติกุล สมาชิกสภาเทศบาล โชติ  จันทรโชติกุล  
5 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
6 นายถาวร  เจ้ยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว  
7 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
8 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
9 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  

10 นายสุธน  ปานเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล สุธน  ปานเพชร   
11 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  
12 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอวยพร  หนูแก้ว นายกเทศมนตรี อวยพร  หนูแก้ว  
2 นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี จ าเนียร  ทิพย์เพ็ง  
3 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
4 นายกัณชิต  ค าเสน เลขานุการนายกเทศมนตรี กัณชิต  ค าเสน  
5 นายบรรจบ  อินริศพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี บรรจบ  อินริศพงศ์  
6 นายจตุพร  เหมือนจันทร์ ปลัดเทศบาล จตุพร  เหมือนจันทร์  
7 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์   
8 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
9 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  

10 นางจินตรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จนิตรา  จันมา  
11 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  
12 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  

 

/ระเบียบวาระ... 



- ๒ - 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่  
    30 ตุลาคม 2560 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  3.1 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

การศึกษาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐9.40  น. 
 ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒7 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- นางจินตหรา  จันมา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กล่าว
แนะน าตัวต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

- การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่  29 
ธันวาคม 2560  ณ  บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน -   ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม  

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อ
วันที่  30  ตุลาคม  2560  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติทีป่ระชุม -  รับรอง    
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 3.1 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชี้แจง 
 

/นายก... 
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นายกเทศมนตรี - ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
รายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเป็นประจ าทุกปี 

      เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 22  กันยายน  
2559  โดยมีงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
39,000,000 บาท 

     มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีการ
เบิ ก จ่ า ย งบประมาณ จ าน วน  77  โคร งกา ร  จ านวน เ งิ น 
25,842,607.47  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

  1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  รวม 5,978,268.00 บาท 

  2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
   รวม 3,430,000.00 บาท  
  3. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ รวม 12,930,765.00 บาท 
  4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
   รวม 405,148.47 บาท 
  5. การสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการที่ดี 
   รวม 3,098,426.00 บาท 
       รวมทั้งสิ้น  25,842,607.47 บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสภาฯ 

เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.2 ขออนุมัติ... 
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 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประธาน - รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยโอนลดจาก 
   แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
   งบด าเนินการ    หมวดค่าตอบแทน  
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   งบประมาณก่อนโอน   จ านวน  400,000  บาท   
   โอนลดจ านวน   จ านวน  313,900  บาท   
   คงเหลือหลังโอน    จ านวน    86,100  บาท 
   -  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   (1) แผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารงานทั่วไป   
  งบลงทุน    หมวดค่าครุภัณฑ์  
  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

     รายการ  ติดตั้งม่านปรับแสงและปูพรม จ านวน  235,900 บาท 
 เพ่ือติดตั้งมา่นปรับแสงและปูพรมภายในส านักงาน จ านวน 6 ห้อง  
ประกอบด้วย    

1. ห้องท างานนายกเทศมนตรี จ านวน  47,500 บาท 
 2. ห้องประชุม จ านวน  84,200 บาท 
 3. ห้องโถงชั้นบน จ านวน  25,200 บาท 
  4.  ห้องโถงชั้นล่าง จ านวน  37,600 บาท 

5. ห้องปลัดเทศบาล  จ านวน  16,400 บาท 
 6.  ห้องกิจการสภา จ านวน  25,000 บาท 

  7.  ติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียม หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีความทนทาน
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและสามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
ชิ้นส่วนได้กรณีที่ช ารุดเสียหาย 

  8.  สามารถปรับหมุนให้รับแสงได้ 180 องศา รูดเก็บซ้าย/ขวา  
หรือแหวกกลาง ตามสภาพของพ้ืนที่ติดตั้ง 

  9.  การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานและความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  10. มีบริการหลังการติดตั้ง เช่น ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ หากมี

การช ารุด 
 จัดซื้อตามราคาตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยแล้ว 



นายกเทศมนตรี -   เนื่องจากกระจกของส านักงานเป็นกระจกใสทั้งหมด ท าให้แสงแดด
ส่องจ้าเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น จึงควรติดตั้งม่านปรับแสง
เพ่ือบังแสงแดด จึงน าเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณา  

ประธาน - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
ขอมติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณ รายการติดตั้งม่านปรับแสง
และปูพรม  จ านวน 235,900 บาท  

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบ   จ านวน  12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    -   เสียง 
    (2) แผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารงานทั่วไป   
   งบลงทุน   หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

       รายการ  ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่  
 จ านวน  78,000 บาท 

 เพ่ือก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 3.60 เมตร แบบใช้ พ้ืนที่ประกาศสองด้าน   
(ตามแบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด) 

นายกเทศมนตรี - ป้ายประชาสัมพันธ์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ในการย้ายส านักงานใหม่ ก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องเพ่ิมเติมขึ้นมา
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อไป 

ประธาน - มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี 
ขอมติ ที่ ป ร ะชุ ม  อนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณ ร ายการ  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ จ านวน 78,000 บาท 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   จ านวน  12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    -   เสียง 
 
 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

การศึกษาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชี้แจง  
นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
นางจินตหรา จันมา - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) ก าหนดให้เทศบาล
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงมหาดไทยได้ 

/ก าหนด... 
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  ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

     เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 48 เตรส (2) จึงขอเสนอชื่อ นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง  ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ ขอให้สภาฯ พิจารณา 

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
หากไม่มีขอมติเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายสมชาย นุ่นเกลี้ยง เป็น
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ   จ านวน  12  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    -   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
 

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว
ปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา  11.25 น. 
 
 
  ลงชื่อ    วธัญญู  ผอมนุ้ย  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  29  ธนัวาคม  2560  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   
ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  29   ธนัวาคม   2560 
  

             
    ลงชื่อ     สมชาย  นุ่นเกลี้ยง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 

ลงชื่อ    วินัย  ชุมโชต ิ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวินัย  ชุมโชติ)  
 
ลงชื่อ   อนันต์  ทองสม กรรมการ 
      (นายอนันต์  ทองสม) 
 
ลงชื่อ  ฐานิตา  เพชรคง กรรมการ  
     (นางฐานิตา  เพชรคง)  
 

 


