
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลปรางหมู ่
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 
๓๓ วรรคสี่   ก าหนดให้ เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการป ระชุมที่สภาท้องถิ่น 
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลปรางหมู่ จึงขอปิดประกาศรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ที่สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  มีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕61
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    28  มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕61 
 
    สมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
 
  (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  เวลา  09.30 น. 
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 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
7 นายถาวร  เจ้ยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว  
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  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอวยพร  หนูแก้ว นายกเทศมนตรี อวยพร  หนูแก้ว  
2 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
3 นายกัณชิต  ค าเสน เลขานุการนายกเทศมนตรี กัณชิต  ค าเสน  
4 นายบรรจบ  อินริศพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี บรรจบ  อินริศพงศ์  
5 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา   
6 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
7 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
8 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  
9 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  

11 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  
    23  มกราคม  2561 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  3.1 การขอใช้อาคารเทศบาลต าบลปรางหมู่ (หลังเก่า) 
  3.2 พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
  3.3 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปรางหมู่ พ.ศ. 2561-

2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 
 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 

- เทศบาลต าบลปรางหมู่ ร่วมกับชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดงาน
ประเพณีวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพ่ือยกย่องคุณงามความดี
และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ในวันที่  12 
เมษายน 2561 และในวันดังกล่าว ได้มีพิธีเปิดอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลปรางหมู่หลังหลังใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
(นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน -   ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม  

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1/2561  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61   
เมือ่วันที่  23  มกราคม  2561  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม -  รับรอง    
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 3.1 การขอใช้อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ (หลังเก่า) 
ประธาน - ด้วยฝ่ายปกครองต าบลปรางหมู่ มีความประสงค์จะขอใช้ที่ท าการ

ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ (หลังเก่า) เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท าการ
ปกครองต าบลปรางหมู่ในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

  - เป็นจุดรวม จุดศูนย์กลางในการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใน
ต าบลปรางหมู่ 

  - เป็นสถานที่ประชุมประจ าเดือนของชุดปฏิบัติการต าบลปรางหมู่ 
  - สถานที่ประชุมประจ าเดือนของฝ่ายปกครองต าบลปรางหมู่  
  โดยทางฝ่ายปกครองต าบลปรางหมู่ ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่

เกิดจากการใช้สอยทรัพย์สินในอาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ (หลังเก่า) 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - ในการใช้อาคารส านักงานเทศบาลต าบล (หลังเก่า)  ของฝ่ายปกครอง
ในทางกฎหมายมีระเบียบข้อบังคับเป็นเช่นไร แต่ถ้าให้ทางฝ่าย
ปกครองต าบลปรางหมู่ ใช้สถานที่ส านักงานไปนาน ๆ อาคาร
ส านักงานจะตกเป็นของฝ่ายปกครอง จึงอยากให้ทางเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ท าเป็นสัญญาเช่าเป็นรายเดือนไป 

นายชวลิต  เขียดสง - อยากให้ทางฝ่ายปกครองต าบลปรางหมู่ ได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ (หลังเก่า) เพราะเดิมเป็นที่ดินของ
ก านัน แต่ไม่ทราบว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยัง 
ก่อนการส่งมอบควรเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ  

นายกเทศมนตรี - การขอใช้อาคารเทศบาลต าบลปรางหมู่ (หลังเก่า) ของฝ่ายปกครอง 
ทางผู้บริหารมีความยินดีให้ทางฝ่ายปกครองต าบลปรางหมู่ใช้เป็น
สถานที่ท าการปกครองต าบลปรางหมู่ ในการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน เป็นจุดรวม จุดศูนย์กลางในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย เป็นสถานที่จัดประชุมประจ าเดือนของชุดปฏิบัติการ 
สถานที่ประชุมประจ าเดือนของฝ่ายปกครอง และต่อไปในอนาคต  
กศน.ต าบลปรางหมู่ และ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า
ต าบลปรางหมู่ ก็จะย้ายมาอยู่ที่นั้นด้วย 

     และอีกประการหนึ่ง ทางเทศบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดข้ึน เพราะในแต่ละเดือน จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ า  

     ในการขนย้ายอุปกรณ์ก็จะย้ายให้เสร็จก่อนที่จะให้ทางฝ่าย
ปกครองเข้ามาใช้สถานที่ 

/และพ้ืนที่... 
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     และพ้ืนที่ห้องกองช่างของส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่  

(หลังเก่า) ก็จะใช้เป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี  
ขอมติที่ประชุม การขอใช้อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่
(หลังเก่า) 

มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ    12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
    งดออกเสียง      -  เสียง 

 3.2 การพิจารณาขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประธาน  - รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  โดยโอนลดจาก 

   1)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
     งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
     รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  430,000  บาท   
     โอนลดจ านวน   จ านวน  380,000  บาท   
     คงเหลือหลังโอน    จ านวน    50,000  บาท 
   2) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
     งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
    ประเภทวัสดุส านักงาน 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  185,778  บาท   
     โอนลดจ านวน   จ านวน  100,000  บาท   
     คงเหลือหลังโอน    จ านวน    85,778  บาท 
   3) แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
     งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
    ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  110,328.48  บาท   
     โอนลดจ านวน   จ านวน    20,450       บาท   
     คงเหลือหลังโอน    จ านวน    89,878.48  บาท 
    รวมโอนลดทั้งสิ้น  500,450  บาท 

                 /เพื่อโอน... 
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    เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     1)    แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      รายการ  ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง  จ านวน  20,450 บาท 
   เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ส าหรับห้องนายกเทศมนตรี 

จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 
   - เก้าอ้ีที่นั่ง 3 ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว 
   - เก้าอ้ีที่นั่ง 1 ที่นั่ง จ านวน 2 ตัว 
   - โต๊ะกลาง   จ านวน 1 ตัว 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. โครงเก้าอ้ีผลิตจากไม้เนื้อแข็ง เบาะนั่งฟองน้ าหรือใย
สังเคราะห์ หุ้มด้วยผ้าอย่างดี 

2. เก้าอ้ีที่นั่ง 3 ที่นั่ง ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า  
160 x 50 x 80 ซม. 

3. เก้าอ้ีที่นั่ง 1 ที่นั่ง ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า  
50 x 50 x 80 ซม. 

4. โต๊ะกลางขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า  
85 x 55 x 40 ซม. ผลิตจากไม้เนื้อแข็งปลายมนหรือทรงรี 

จัดซื้อตามราคาตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานราคาครุภัณฑ ์
     2)    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน   
   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด 

CCTV   จ านวน  300,000  บาท 
  เพ่ือย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV ตามแบบ

และรายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

   3)   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
    งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
    รายการ  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 เพ่ือจ่าย

อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

         ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการจ านวนหมู่บ้านละ 3 โครงการ 
รวมจ านวน  27 โครงการ  รวมเป็นเงิน  180,000 บาท  ตาม
โครงการที่ได้แจกทุกท่านไปแล้ว 

    รวมโอนไปจ่ายเป็นรายการใหม่  ทั้งสิ้น  500,450  บาท 
  

/ประธาน... 
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ประธาน -  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรืออภิปราย การโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการ  ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง  จ านวน  20,450 บาท หากไม่มี
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ    12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
    งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธาน -   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
รายการ โครงการย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV 
จ านวน 300,000  บาท 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - โครงการย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 
300,000 บาท เป็นการย้ายแบบไหน จึงต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

นายกเทศมนตรี - โครงการย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV เป็นการ
ย้ายระบบควบคุม ซึ่งติดตั้งไว้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่  
(หลังเก่า) ไปติดตั้งไว้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่หลังใหม่ 
เนื่องจากหากเกิดปัญหาขัดข้อง จะไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที และ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ิมเติมอีก จ านวน 4 จุด คือ 1) ปาก
ทางเข้าตรงข้ามวัดควนกรวด 2) สามแยกทางเข้าหน้าส านักงาน
เทศบาล  3) หน้าส านักงานเทศบาล 4) หลังส านักงานเทศบาล 

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอ
มติที่ประชุม โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ โครงการย้ายระบบควบคุมและ
เพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV จ านวน 300,000  บาท 

มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ    12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
    งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธาน   -   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามหรืออภิปรายการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายการ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 เพ่ือจ่ายอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

 
/นายธันยพงศ์... 
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นายธันยพงศ์  สกุลเวช - โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  1 – 9 รวมทุก
โครงการจ านวน  180,000 บาท  เป็นโครงการลักษณะใด 

นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ - โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -9 เป็นโครงการตาม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  แนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข ซึ่งได้มีการจัดท าประชาคมตาม

หมู่บ้านแล้ว และหมู่บ้านได้เขียนโครงการเสนอเรียบร้อยแล้ว 
หมู่บ้านละ 3 โครงการ จ านวน 20,000 บาท 

นายกเทศมนตรี - ในการโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น มีเฉพาะ
งบอุดหนุนด้านสาธารณสุข จ านวน 180,000 บาท ที่เข้ามาแล้ว  
ส่วนงบที่ใช้ด าเนินการโครงการอ่ืน ๆ ยังไม่มีงบประมาณเข้ามา 

ประธาน - ขอมติที่ประชุม โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการ  อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9  ทีละโครงการ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ของหมู่ที่ 1   
 จ านวน  5,300  บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 1 จ านวน 11,200 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 1  จ านวน 3,500 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

 

/4. โครงการ... 
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4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 2  
 จ านวน  5,000  บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

5. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 2 จ านวน 7,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

6. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 2  จ านวน  8,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 

7. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 3 จ านวน 8,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

8. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 3 จ านวน 6,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

9. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 3  จ านวน  6,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

/10. โครงการ... 
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10. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 4 จ านวน 13,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

11. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 4  จ านวน  3,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

12 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของหมู่ที่ 4 
  จ านวน  4,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง  

13 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ของหมู่ที่ 5    จ านวน  6,000  บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 

   14. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 5 จ านวน 8,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 

15. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 5  จ านวน  6,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 

/16. โครงการ... 
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16. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 6 
   จ านวน  3,300 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
. 

   17. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 6 จ านวน 10,700 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

18. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 6  จ านวน  6,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

19. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 7  
   จ านวน  7,000  บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

   20. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 7 จ านวน 7,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

21. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 7  จ านวน  6,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
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22. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ของหมู่ที่ 8    จ านวน  3,800  บาท 

มติทีป่ระชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

   23. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของหมู่ที่ 8 จ านวน 11,200 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

24. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 8  จ านวน  5,000 บาท 

มติทีป่ระชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

25. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ของหมู่ที่ 9    จ านวน  7,000  บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

   26. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ของมู่ที่ 9 จ านวน 7,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เหน็ชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
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26. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ของหมู่ที่ 9  จ านวน  6,000 บาท 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    12 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

 3.3  การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบลปรางห มู่  
พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 

ประธาน - ขอเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ - ตามที่ เทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ ปี  

พ.ศ. 2561 -2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไปแล้วนั้น  
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา บริบททางสังคมได้มี
ความเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ ไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้ขอ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปรางหมู่ พ.ศ. 2561-2564 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2561 โดย 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้
ประชุมเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561 

2.  เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้าน เ พ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลต าบล 
ปรางหมู่  เ พ่ิมเติมฉบับที่  1/2561 เมื่อวันที่  12 -22 
กุมภาพันธ์ 2561 

3.  เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ต าบล เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ พ.ศ. 2561-2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
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4.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลปรางหมู่ พ.ศ. 2561-
2564 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 

  ซึ่งผู้บริหารได้ลงนามในประกาศใช้และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกทุกท่านไปแล้ว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
  -  ไม่มี - 
 
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว

ปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.15 น. 
 

 
  ลงชื่อ    วธัญญู  ผอมนุ้ย  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 
 
 

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

 



 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561 
  

             
    ลงชื่อ     สมชาย  นุ่นเกลี้ยง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 
 
 
 


