
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2560  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 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
5 นายถาวร  เจ้ยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว  
6 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
7 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
8 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
9 นายสุธน  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล สุธน  ปานเพชร  

10 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม   
11 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายโชติ  จันทรโชติกุล 

 

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 นายจตุพร  เหมือนจันทร์ ปลัดเทศบาล จตุพร  เหมือนจันทร์  
6 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
7 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์  
8 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  
9 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัด เทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  

10 นายวิมล  รักจันทร ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ วิมล  รักจันทร์  
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  
 ประจ าปี 2560 
3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
3.3  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 ต าบลปรางหมู่ 
3.4 การถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก 
3.5  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.45  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 
 1.1 กีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งที่ 33  ระหว่างวันที่ 15-29  

กรกฎาคม  2560  ณ  สนามโรงเรียนบ้านแหลมยาง หมู่ที่ 3   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  -  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยสมัยสามัญ สมัยแรก  

ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560   
จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  -  รับรอง    
 

 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  3.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ประธาน  - กล่าวเชิญสมาชิกผู้บริหารชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค ์ - ตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

   บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ปรางหมู่ ได้ด าเนินการจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 
2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) แล้วเสร็จ เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560) ของเทศบาลต าบลปรางหมู่เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ซึ่งตามระเบียบจะต้องมีการรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาให้สภา
เทศบาลต าบลปรางหมู่เพื่อทราบต่อไป 

   จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ทั้งหมด 
283 โครงการ  เป็ น โครงการ ในปี งบประมาณ 2560 จ านวน  
129 โครงการ 

   มีการด าเนินการและเบิกจ่ายรอบเดือนเมษายน 2560 คือระหว่าง
เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ทั้งหมด 45 โครงการ  
เป็นจ านวนเงิน 14,693,098.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.88 

   ส าหรับรายละเอียดโครงการตามเอกสารรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2560  จึงเรียนมายังสภาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่เพื่อทราบต่อไป 

 
/ประธาน... 
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ประธาน - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2560  

เป็นการแจ้งเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

  3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ประธาน  - กล่าวเชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  - กล่าวเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ - ตามที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล

ปรางหมู่ ตามค าสั่งที่ 173/2557 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งหมดวาระ
ตามก าหนดเวลาเมื่อวันที่ 17 เมษายน  2559  และจะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนมาแทน  

    ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมประกอบด้วย  นายถาวร  เจ้ยแก้ว, นายอนันต์  
ทองสม และนายภิญโญ  กรุณกิจ   

    จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน 3 คน  

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่  คนที่ 1 

นายธันยพงศ์ สกุลเวช - เสนอชื่อ  นายวธัญญู  ผอมนุ้ย   
  รับรองโดย  นายชวลิต  เขียดสง และนายถาวร  เจ้ยแก้ว 
ประธาน -  มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
  งดออกเสียง       -      เสียง 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่  คนที่ 2 

นายธนดล  ปานเพชร - เสนอ นายอนันต์  ทองสม 
  รับรองโดย  นายชวลิต  เขียดสง, นายสุธน  ปานเพชร 
ประธาน -  มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
  งดออกเสียง       -      เสียง 

/ประธาน... 
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ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลปรางหมู่  คนที่ 3 
นายชวลิต  เขียดสง - เสนอ  นายวินัย  ชุมโชต ิ 
  รับรองโดย  นายธันยพงศ์  สกุลเวช และ นางฐานิตา  เพชรกาศ 
ประธาน -  มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
  งดออกเสียง       -      เสียง 
   สรุปว่า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ประกอบด้วย 

1. นายวธัญญู  ผอมนุ้ย 
2. นายอนันต์  ทองสม 
3. นายวินัย  ชุมโชต ิ

  3.3 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ 

ประธาน  - กล่าวเชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  - กล่าวเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ - ตามท่ีเทศบาลต าบลปรางหมู่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามค าสั่งที่ 174/2557 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2557 ซึ่งหมดวาระตามก าหนดเวลาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  
2559  และจะต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนมาแทน  

    ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมประกอบด้วย  นายชวลิต  เชียดสง, นายธนดล  
ปานเพชร  และนายโชติ  จันทรโชติกุล 

    จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
จ านวน 3 คน  

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  คนที่ 1 

นายธันยพงศ์ สกุลเวช - เสนอชื่อ  นายชวลิต  เขียดสง  
  รับรองโดย  นายสุธน  ปานเพชร และนายภิญโญ  กรุณกิจ 
ประธาน -  มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

 
/มติที่ประชุม.. 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบ 11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
  งดออกเสียง       -      เสียง 
ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  คนที่ 2 
นายวินัย  ชุมโชต ิ - เสนอ นายธันยพงศ์  สกุลเวช 
  รับรองโดย  นายอนันต์  ทองสม และนายชวลิต  เขียดสง  
ประธาน -  มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
  งดออกเสียง       -      เสียง 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  คนที่ 3 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - เสนอ  นายภิญโญ  กรุณกิจ  
  รับรองโดย  นายธนดล  ปานเพชร และ นางฐานิตา  เพชรคง 
ประธาน -  มีใครเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 11    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -      เสียง 
  งดออกเสียง       -      เสียง 
   สรุปว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล

ปรางหมู่ ประกอบด้วย 
   1. นายชวลิต  เขียดสง 
   2. นายธันยพงศ์  สกุลเวช 
   3.  นายภิญโญ  กรุณกิจ 
 
  3.4 การถ่ายโอนกิจการประปาหมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก 
ประธาน  - ตามท่ีส านักปลัดเทศบาลขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  การรับถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 
บ้านดอกแบก ต าบลปรางหมู่ เพ่ือขอความเห็นขอบต่อสภาเทศบาลต าบล
ปรางหมู่  จึงขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายกเทศมนตรี  - กล่าวเชิญนิติกรกล่าวชี้แจง 
 

/น.ส.ศรศศิรัตน์... 
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น.ส.ศรศศิรัตน์ ชาวกัณหา - เนื่องด้วย หมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก ต าบลปรางหมู่  มีมติขอถ่ายโอนกิจการ

ประปาให้กับเทศบาลต าบลปรางหมู่ เป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากหมู่บ้านไม่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบประปา เพ่ือ
ประชาชนจะได้รับบริการน้ าประปาท่ีมีคุณภาพ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 

    ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล 
พัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

    ข้อ 155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับ
พัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

    จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ในการรับถ่ายโอน
กิจการประปาหมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก 

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
นายชวลิต  เขียดสง  - กิจการประปาของหมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก ตามรายงาน การบริหารจัดการ 

ที่ผ่านมามีการขาดทุน แต่ในตอนนี้ทางหมู่ที่ 1 ได้มีถังประปาตัวใหม่ ยังไม่มี
หนี้สินผูกพัน จึงอยากให้ทางเทศบาลรับเอากิจการประปาของหมู่ที่ 1 บ้าน
ดอนแบก เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

ประธาน  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม การรับ
ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     11 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

 
3.5 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประธาน  - ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี  - เนื่องจากเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ด าเนินการก่อสร้างส านักงานเทศบาล

ต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 แต่การ 
 

/จัดสถานที.่.. 
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จัดสถานที่ จัดภูมิทัศน์ ระบบประปา ระบบไฟฟ้าทั้งภายนอกและภายใน 
และถนนทางเข้าส านักงานเทศบาลฯ แห่งใหม่ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณและตั้ งจ่ายรายการใหม่ เ พ่ือ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จและย้ายเข้าส านักงานใหม่ในช่วงต้นปี พ.ศ.2561 
รายละเอียดตามที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว 

นายชวลิต เขียดสง  - ถนนทางเข้าเทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ ยังไม่มีคูระบายน้ าเนื่องจาก
ในช่วงหน้าน้ าจะได้ระบายน้ าลงคลองภู่ได้สะดวก 

นายกเทศมนตรี  - คูระบายน้ าเลียบถนนทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จะด าเนินการจัดท าในเดือนสิงหาคม 2560 
ในส่วนของงบพัฒนาจะน าไปเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและก่อสร้างส านักงาน
เทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ 

นายสุธน  ปานเพชร  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนนา-บ้านในล้อม  
หมู่ที่ 7 ต าบลปรางหมู่ เป็นโครงการที่ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านเป็น
อันดับที่ 1 และผ่านประชาคมระดับต าบล เพ่ือด าเนินการก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ 2560 และการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้อยากให้ทาง
ผู้บริหารพิจารณาใหม่อีกครั้ง 

นายกเทศมนตรี  - ความจ าเป็นในการก่อสร้างส านักงานเทศบาลปรางหมู่แห่งใหม่ จะต้อง
ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ และย้ายเข้าในช่วง 
ต้นปี พ.ศ. 2561 จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  
ในการโอนลดงบประมาณจากโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ซึ่งยัง
สามารถใช้สัญจรได้อยู่ขณะนี้ และเทศบาลฯ จะให้กองช่างออกส ารวจถนน
สายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

นายธันยพงศ์ สกุลเวช  - ในการโอนลดงบประมาณเพ่ือไปเพ่ิมเติมและตั้งจ่ายรายการใหม่  เพ่ือ
ด าเนินการในการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่
แห่งใหม่ เป็นสิ่งที่ดี แต่อยากให้ทางเทศบาล ออกส ารวจถนนสายทางเข้า
หมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 9 เพราะถนนมีความเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 

นายกเทศมนตรี  - จะให้กองช่างด าเนินการออกส ารวจและด าเนินการแก้ไขให้ 
ประธาน   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
   1. โอนลดจากโครงการปรับภูมิทัศน์หาน  หมู่ที่ 5  
   จ านวน  1,420,600  บาท เพื่อ 

 
/1) โอนไป... 
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   1) โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  - โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
  หมู่ที่ 5  จ านวน 158,000 บาท 

 เพ่ือปรับปรุงถนนทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5 
ต าบลปรางหมู่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา  
0.20 เมตร ถมหินผุพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดให้ได้ระดับสม่ าเสมอ
ตลอดสาย ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

  2) โอนไปเพิ่มเติม  
    - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง  
    จ านวน 1,262,600 บาท 
 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     11 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 
ประธาน 2. โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตีนนา– 
 บ้านในล้อม หมู่ที่ 7 จ านวน 785,400  บาท เพื่อ 
 1) โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 - โครงการปรับภูมิทัศน์อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่  
        หมู่ที่ 5 จ านวน  423,800 บาท 
        เพ่ือปรับภูมิทัศน์อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ หมู่ที่ 5  
  - เพ่ือถมหินผุพร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดบริเวณพ้ืนที่รอบอาคาร 

มีพ้ืนที่ 3,590 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบแปลน
และรายการที่ เทศบาลต าบลปรางหมู่ก าหนดพร้อมติดตั้ งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 - จัดท าป้ายอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ ขนาดกว้าง  
0.70 เมตร ยาว 4.70 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
ต าบลปรางหมู่ก าหนด 

 - โครงการย้ายระบบประปา หมู่ที่ 2   จ านวน  245,000  บาท 
  เพ่ือย้ายระบบประปาหมู่ที่ 2 ต าบลปรางหมู ่ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมซ่อมแซมเพ่ือน ามาใช้ติดตั้งใหม่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่ หมู่ที่ 5 ต าบลปรางหมู่ ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
ต าบลปรางหมู่ก าหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

 
/2) โอนไป... 
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 2) โอนไปเพิ่มเติม 
  - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จ านวน 116,600 บาท  
 
มติที่ประชุม -   มตเิห็นชอบ     10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 
ประธาน 3.   โอนลดจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้าน 
 ม่ันคงหมู่ที่ 9  จ านวน  478,200  บาท เพื่อ 
   1) โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 -   ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จ านวน  405,000 บาท 
       เพ่ือติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ จ านวน 8 เครื่อง ประกอบด้วย 

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,800 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง, 
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง, 
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 40,261 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง, 
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 44,356 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง 
และ ย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าจากส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่
เดิมไปยังส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ จ านวน 4 เครื่อง 
ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,995 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง, เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 23,507 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง, เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 25,121 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง,  

 2) โอนไปเพิ่มเติม 
 - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จ านวน 73,200 บาท  
 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ     10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายธันยพงศ์ สกุลเวช  - ขอทราบสถานะการเงินการคลังเทศบาลต าบลปรางหมู่  ณ ปัจจุบัน  

ถ้าหากมีเงินงบประมาณในส่วนของงบกลางและเงินสะสมคงเหลือ จะได้
น าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านในต าบลปรางหมู่ 

 
/นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรี  - ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจง    
นางภัทราทิพย์ แก้วซัง - สถานะทางการเงินของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
    รับจริง  27,813,088.87  บาท 
    จ่ายจริง  25,485,926.64  บาท 
    คงเหลือ    2,327,162.23  บาท 
   ประมาณการรายจ่าย เดือนกรกฎาคม  2560 
    จ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย    800,000.- บาท 
    จ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน  1,018,720.- บาท 
    รายจ่ายประจ า    400,000.- บาท 
    รวมประมาณการรายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2560 2,218,720.- บาท 
   คงเหลือสามารถจ่ายได้   108,442.23 บาท 
   ส่วนเงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสม มีดังนี้ 
    เงินสะสม 3,171,098.78 บาท 
    เงินทุนส ารองสะสม 7,824,368.31 บาท 
นายธันยพงศ์ สกุลเวช  - รัฐบาลมีนโยบายและโครงการเร่งด่วน ทางเทศบาลฯ ได้เสนอโครงการไปยัง

อ าเภอหรือจังหวัด บ้างหรือไม่ 
นายกเทศมนตรี  - ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง 
นายสันทัด บุญมณี  - งบประมาณเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 เทศบาลฯ ได้เสนอขอโครงการไปยังจังหวัด และได้รับอนุมัติแล้ว
มีจ านวน 2 โครงการ 

   1. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ าหานตกวัด บ้านควนกรวด หมู่ที่ 5 ต าบล
ปรางหมู่ งบประมาณ 1,432,000 บาท 

   2. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ าหนองคลองควาย หมู่ที่ 1 ต าบลปรางหมู่ 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

   ส าหรับโครงการที่เสนอไปแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ มี 
   1. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองพังยา หมู่ที่ 9  ต าบลปรางหมู่ 
   2. ก่อสร้างถนน คสล.สายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่ 5 ต าบลปรางหมู่ 
นายชวลิต  เขียดสง  - 1. เรื่องขยะถือเป็นวาระแห่งชาติอยากให้เทศบาลฯ มีป้ายประชาสัมพันธ์ 

ในการคัดแยกขยะเพ่ือเป็นการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ 
   2. เทศบาลฯ มีรถกระเช้า อยากให้ ก าหนดระเบียบในการใช้รถกระเช้า จะ

ได้เป็นแนวทางเดียวกัน 
   3. อยากให้เทศบาลฯ จัดซื้อเครื่องตัดไม้ เพ่ือไว้ใช้บริการประชาชนในการ

ตัดแต่งก่ิงไม ้
/นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรี  - เครื่องตัดไม้ ตามที่เทศบาล ได้จัดตั้งงบประมาณเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ไว้จัดซื้อเป็นเครื่องขนาดเล็ก แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากทางป่าไม้จังหวัด 
ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ 

- การจัดการขยะ ในอนาคตต้องไม่มีถังขยะข้างถนน เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนในต าบลปรางหมู่คัดแยกขยะ และก าจัดขยะเอง 

- รถกระเช้าใช้ส าหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แต่ละจุดที่มีการช ารุด เสียหาย จะ
ด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน 

- วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.  โรงพยาบาลพัทลุง จะมา
ชี้แจงในการก่อสร้างศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ที่วัดควนกรวด ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
ได้ตามเวลา ดังกล่าว 

นายธนดล  ปานเพชร  - อยากให้เทศบาลจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะเพราะที่ อ่ืนท าได้ เราก็
ต้องท าได้ 

- คอสะพาน ถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านแหลมยาง ช ารุดได้ด าเนินการน าหินมา
ถมคอสะพานเรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอขอบคุณและ
ปิดการประชุม  

 
ปิดประชุม  เวลา  11.30 น. 
 

 
  ลงชื่อ    วธัญญู  ผอมนุ้ย   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 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  สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2560 
 
 
 

    ลงชื่อ  สมชาย  นุ่นเกลี้ยง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 
 


