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

เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

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

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช รองประธานสภาเทศบาล ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภาเทศบาล ชวลิต  เขียดสง  
3 นายโชติ  จันทรโชติกุล สมาชิกสภาเทศบาล โชติ  จันทรโชติกุล  
4 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
5 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
6 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
7 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
8 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  
9 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
2. นายถาวร  เจ้ยแก้ว     
3. นายสุธน  ปานเพชร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอวยพร  หนูแก้ว นายกเทศมนตรี อวยพร  หนูแก้ว  
2 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
3 นายกณัชิต  ค าเสน เลขานุการนายกเทศมนตรี กัณชิต  ค าเสน  
4 นายบรรจบ  อินริศพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี บรรจบ  อินริศพงศ์  
5 นายจตุพร  เหมือนจันทร์ ปลัดเทศบาล จตุพร  เหมือนจันทร์  
6 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  
7 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
8 นายวิมล  รักจันทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ วิมล  รักจันทร์  

 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 3.1  การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 3.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2561) 
 3.3  ขอความเห็นชอบให้วัดปรางหมู่นอกใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก (หลังเก่า) 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.45  น. 
 เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงเชิญรองประธานสภาฯ เป็นประธาน 
ที่ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  -  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4  

ครั้งที่ 1/2559  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2559   
จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  -  รับรอง    
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  3.1  การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ประธาน  - กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจง 
นายวธัญญู  ผอมนุ้ย - ในการเสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ควรค านึงถึงวัน

หมดวาระของผู้บริหาร ซึ่งจะหมดในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  และการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จนประกาศใช้ก่อนวันหมด
วาระ วันที่ 10 สิงหาคม 2560   

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

นายชวลิต  เขียดสง - กล่าวเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม  2560  รับรองโดย 

  นางฐานิตา  เพชรคง  และนายวินัย  ชุมโชติ 
/ประธาน... 
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ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุม -    มติเห็นชอบ     9 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

นายอนันต์ ทองสม - กล่าวเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 
ตุลาคม 2560  ถึง วันที่ 31  ตุลาคม  2560 รับรองโดย 

  นายธนดล  ปานเพชร  และนายภิญโญ  กรุณกิจ 
ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     9 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

นายภิญโญ  กรุณกิจ - กล่าวเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  2560 รับรองโดย 

  นายธนดล  ปานเพชร  และนางฐานิตา  เพชรคง 
ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     9 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

  3.2 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2561) 
ประธาน  - กล่าวเชิญปลัดเทศบาลต าบลปรางหมู่ ชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายจตุพร  เหมือนจันทร์ - ในการก าหนดสมยัประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2561) 

จะต้องก าหนดไว้ในสมัย เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่จะครบวาระใน
วันที่ 24 มกราคม  2561 โดยแต่ละสมัยให้มีก าหนดไว้ไม่เกิน  30 วัน 

ประธาน - กล่าวเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
(พ.ศ. 2561)  

นายธันยพงศ์ สกุลเวช - เสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2561) โดยมี
ก าหนด 23 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 
รับรองโดย นายวธัญญู  ผอมนุ้ย และนายชวลิต  เขียดสง 

/ประธาน... 
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ประธาน  -   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     9 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

  3.3 ขอความเห็นชอบให้วัดปรางหมู่นอกใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก (หลังเก่า) 

ประธาน  - กล่าวเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  -   มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษาฯ กล่าว ชี้แจง 
นายวิมล  รักจันทร์  - ด้วยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก (หลังเก่า) ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ของเทศบาลต าบลปรางหมู่ โดยได้ท าการก่อสร้างมาเมื่อ พ.ศ. 2536  
ด้วยงบประมาณ 2 ส่วน คืองบราษฎรสมทบจากการทอดผ้าป่าสามัคคี 
จ านวน 65,000 บาท และงบประมาณตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ปี 2536 จ านวน 450,000 บาท  โดยส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพัทลุงและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองพัทลุงเป็นหน่วยงาน
ประสานของบประมาณ และใช้แบบแปลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    ปี พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส าหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งก่อสร้างในบริเวณโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) และ
ขณะนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ส าหรับการ
เรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว 

    เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ด าเนินการสอบถามแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารจัดการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก (หลังเก่า) ไปยัง
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารจัดการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    วัดปรางหมู่นอก โดย พระครูการาม เจ้าอาวาสวัดปรางหมู่นอก ได้มี
หนังสือขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) เพ่ือใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในต าบลปรางหมู่  

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553  
ข้อ 155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

/ดังนั้น... 
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    ดังนั้น  จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ เพ่ือ
พิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก 
(หลังเก่า) ของวัดปรางหมู่นอก 

ประธาน  - มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  
ขอมติที่ประชุม การขอความเห็นชอบให้วัดปรางหมู่นอกใช้ประโยชน์ใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก (หลังเก่า) 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     9 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกเทศมนตรี  -  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ท้องถิ่น ก็ได้เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการศึกษาดูงานจากเทศบาลที่ได้รับ
รางวัลด้านต่าง ๆ เช่น 

    - เทศบาลต าบลอินทราชา  รางวัลดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 
    - เทศบาลต าบลทองผาภูมิ รางวัลดีเด่น อปท.ที่มีการบริหารจัดการ 

ที่ดีและรางวัลด้านการจัดการขยะ 
    - เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม รางวัลดีเด่น การบริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยว 
    - เทศบาลต าบลวังกะ รางวัลดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต 
    และได้ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านบ่อหวี  

ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
ประธาน  -  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนหินคลุกจากอ าเภอ

เมืองพัทลุง 
นายสันทัด  บุญมณ ี  - เนื่องจากพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมู่ เนื่องจาก

เกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย) ส่งผลให้ถนนช ารุดเสียหาย ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้ของบประมาณ
สนับสนุนจากอ าเภอ จ านวน 8 โครงการ  ได้แก่ 

   1) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเสียบคลองถนนรถไฟฝั่งตะวันออก 
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 95,800 บาท 

   2) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน -หนองโอน หมู่ที่ 4 
งบประมาณ   66,700  บาท 

  3) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชลประทาน-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 
งบประมาณ   40,100  บาท 

  4) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่ 5 งบประมาณ   
106,500  บาท 
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  5) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายควนกรวด – บ้านภู่  หมู่ที่  5 

งบประมาณ   65,400  บาท 
  6) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกโพธิ์ – พังยา หมู่ที่ 5 งบประมาณ   

132,300  บาท 
  7) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเอเชีย – มาบเคียน หมู่ที่  8 

งบประมาณ   66,700  บาท 
  8) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายใต้ช่อง – พังยา หมู่ที่ 9 งบประมาณ   

40,800  บาท 
นายชวลิต  เขียดสง -   ทางเทศบาลมีงบประมาณส่วนใดบ้างที่สามารถจ่ายได้เพ่ือแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชนในต าบล 
นายกเทศมนตรี - งบประมาณ งบกลางตอนนี้คงเหลืออยู่ 4,000 กว่าบาท  และมีรายรับ

รายจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 ดังนี้ 
   รายรับ 13,705,476.84 บาท 
   รายจ่าย 13,193,023.54  บาท 
   เงินสะสม  3,171,098,.78  บาท 
   เงินทุนส ารองเงินสะสม  7,824,368.31  บาท 
 

 
ปิดประชุม  เวลา  11.15 น. 
 

 
  ลงชื่อ     วธัญญู  ผอมนุ้ย  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครัง้ที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  28  กมุภาพันธ์  2560  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 

 

ลงชื่อ     วินัย  ชุมโชต ิ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวินัย  ชุมโชติ)  
 

ลงชื่อ    อนันต์  ทองสม กรรมการ 
      (นายอนันต์  ทองสม) 
 

ลงชื่อ   ฐานิตา  เพชรคง กรรมการ  
     (นางฐานิตา  เพชรคง)  
 

 



 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่แรก   
ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  28  กมุภาพันธ์  2560 
 
 
 

    ลงชื่อ  สมชาย  นุ่นเกลี้ยง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 
 


