
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลปรางหมู ่
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ 
ว ร รคสี่   ก า หนด ให้ เ ลข านุ ก า ร สภ าท้ อ งถิ่ น  ปิ ดปร ะกาศร าย ง านกา รป ระชุ มที่ สภ าท้ อ ง ถิ่ น 
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลปรางหมู่ จึงขอปิดประกาศรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ที่สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  มีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3  
ครั้งที่ 1/๒๕61  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    10  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕61 
 
    สมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
 
  (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  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 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  

 
 
 

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 นางสาวสมคิด  อินทรกุล ปลัดเทศบาล สมคิด  อินทรกุล  
6 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  
7 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
8 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
9 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา   

10 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  
11 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  
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เริ่มประชุมเวลา  10.05  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  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธาน 1.1 กล่าวแนะน าปลัดเทศบาลต าบลปรางหมู่ (นางสาวสมคิด  อินทรกุล) ต่อสภาฯ

เนื่องในโอกาสโอนมาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน - เชิญเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา - ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมั ยที่  2  ครั้ งที่  1/2561 ประจ าปี  พ .ศ .  2561  เมื่ อวั นที่   28  
มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชุม 

ประธาน - สมาชิกสภาฯจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ารับรอง   

มติที่ประชุม - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้   

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายวินัย  ชุมโชติ - ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
28  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  นั้น  และ
ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการ 
ตรวจรายงานประชุมได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่   11  กรกฎาคม  2561 เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง 
ครบถ้วน  จึงขอรายงานต่อสภาเพ่ือทราบ 

 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2562 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ประธาน - เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภา - 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
     วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 

และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

  ข้อ 48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกใน 
ข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณี 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายใน 
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

       ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รบัหลักการ 

       ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
ตามล าดับ 

 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็น 

   รายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ 
เสนอญัตติ 

   ฯลฯ 
/2.ระเบียบ... 
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 2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
  ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ

จัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณ
การรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติ 
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอ 
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประธาน - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ให้สภา
เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม  2561  ซึ่งเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ก าหนดและ ตามระเบียบก าหนดให้พิจาณา 
ร่างงบประมาณ ต้องพิจารณา เป็นสามวาระ และไม่สามารถพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวได้  ต่อไปเราจะพิจารณาในวาระที่  1 ก่อน ซึ่ งรายละเอียด 
ร่างเทศบัญญัติฯ ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งให้ท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้น าเสนอรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายกเทศมนตรี - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
  กระผม นายอวยพร  หนูแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลปรางหมู่ โดยที่เป็นการ

สมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท โดยได้ประมาณรายรับในส่วน
รายได้จัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ และรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยประมาณการรายรับ
เปรียบเทียบกับรายได้จริงของปีงบประมาณ 2560 และ ปี 2561 เป็นเกณฑ์ 
โดยจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     ตั้งจ่ายไว้ 12,548,640.- บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้ 319,000.- บาท 
3. แผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 4,512,424.- บาท 
4. แผนงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายไว้ 300,000.- บาท 
5. แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 4,152,000.- บาท 
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6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 198,000.- บาท 
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจ่ายไว้  600,000.- บาท 
8. แผนงานการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 40,800.- บาท 
9. แผนงานการพาณิชย์ ตั้งจ่ายไว้ 580,000.- บาท 
10. แผนงานงบกลาง ตั้งจ่ายไว้ 15,749,136.- บาท 

  และขอชี้แจงสถานะการคลังในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 13,107,129.71 บาท 
   เงินสะสม 3,948,928.86 บาท 
   ทุนส ารองเงินสะสม 8,070,386.77 บาท 
  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  
   (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     32,164,970.84 บาท  ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร 918,255.16  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 140,721.91  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 37,371.39  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 712,803.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร 12,924,911.91  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 1,582,333.50 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
     9,756,574.00 บาท 
   (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 30,768,651.71 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง 10,614,144.55 บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว) 
     9,255,653.00 บาท 

   งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด 
           ค่าสาธารณูปโภค) 2,711,824.52 บาท 

    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
     7,837,188.38 บาท 
   (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ 
        และภารกิจถ่ายโอน 15,081,936.00 บาท 
   โดยมีประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณ ดังนี้ 
    งบกลาง 15,749,136.00  บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
     และค่าจ้างชั่วคราว) 13,676,400.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 349,841.26 บาท 
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    งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
     และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 7,580,164.00  บาท 
    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง) 1,204,300.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 790,000.00  บาท  

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่เสนอ 
แก่ท่านสมาชิกฯ ไปแล้ว   

ประธาน -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น 
นายธันยพงศ์ สกุลเวช - จากการศึกษาดูรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562   ทางผู้บริหารได้เห็นความส าคัญทุก ๆ โครงการ แต ่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามร่างฯ หน้าที่ 66 ตั้งไว้ 90,000 บาท  
หน้าที่ 75 ตั้งไว้ 50,000 บาท  หน้าที่ 85 ตั้งไว้ 65,000 บาท  อยากให้
ผู้บริหารชี้แจงว่าในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ได้ใช้จริงไปเท่าไหร่ 

นายกเทศมนตรี - ในปีงบประมาณที่ผ่านมาถ้าไม่จ าเป็นหรือไม่ใช่หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ 
แจ้งให้ไปเข้าร่วมประชุมหรืออบรม  ก็จะระงับหรือชะลอการเดินทางไปราชการ
เพ่ือเข้าร่วมอบรมสัมมนา เพราะในปีที่ผ่านมา สถานะการเงินอยู่ในภาวะ 
ที่ติดลบ และฝ่ายบริหารก็งดการเดินทางไปประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการจะจ่ายได้ต่อเมื่อมีเงินอุดหนุนเข้ามา 

นายธันยพงศ์ สกุลเวช - ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
เกี่ยวกับการก่อสร้างได้บรรจุไว้มีเพียง 2 โครงการ ในเขตพ้ืนที่ที่ 1 ได้บรรจุ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่ 5 และหาก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีเงินอุดหนุนเข้ามาเพียงพอ ขอโอกาสให้เขต
พ้ืนที่ที่ 1 ได้จัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างเพ่ิมเติมด้วย เพราะมีหลาย
หมู่บ้านที่มีความต้องการโครงการก่อสร้างจากเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

นายวธัญญู  ผอมนุ้ย - ประเภทเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่ จ านวน 
180,000 บาท หน้าที่ 83  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่
ต าบลปรางหมู่ หมู่บ้านละ 20,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เป็นเงินอุดหนุนเข้ามาใหม่ และท่ีประชุมสภามีมติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อให้ด าเนินการโครงการแล้ว และแต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการ
เข้ามาแล้ว  แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจง
ถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจง 
นางภัทราทิพย์ จีนชาวนา - เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ท้องถิ่นสามารถให้เงินอุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้านได้ต้องม ี
  1. นายอ าเภอประกาศรายชื่อเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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  2. หมู่บ้านมีระเบียบการใช้จ่ายเงิน โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้เห็นชอบระเบียบนั้น 
  ถ้าไม่มีทั้งสองรายการนี้ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ 
นายวธัญญู  ผอมนุ้ย - เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 180,000 บาท ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เงินจ านวนนั้นจะตกเป็นเงินสะสมหรือ
ต้องส่งคืน อยากให้ทางเทศบาลช่วยรีบด าเนินการเบิกจ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 
นางสาวสมคิด อินทรกุล - เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี คือ  อุดหนุน

ให้เอกชนด าเนินการเอง หรือ เทศบาลด าเนินโครงการเอง แต่โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่  หมู่บ้านละ 
20,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป หากไม่ได้ด าเนินการ  จะ
ตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณถัดไป 

ประธาน - มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนอหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิด
การอภิปราย และขอมติในวาระที่ 1 

  ผู้ ใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 ที่นายกฯ เสนอมา 

เลขานุการ - คะแนน  12  เสียง 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 12   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
  งดออกเสียง   -    เสียง 
 
 5.2  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นขั้นตอนคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
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 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

  ข้อ 105 ภายในบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

  ข้อ 106  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอชื่อได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น 
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 108  เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรง 
กับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 

  ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

   ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น 

   ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

/ประธาน… 
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ประธาน - คณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบฯ ก าหนดให้มีจ านวน 3 – 7 คน เชิญ

สมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มีจ านวนเท่าไร 
นายธันยพงศ์ สกุลเวช - กระผมเสนอให้ใช้คณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ตั้งไว้แล้ว 
ประธาน - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภา 

แห่งนี้มีมติให้ใช้คณะกรรมการชุดเดิม 
 

มติที่ประชุม  - คณะกรรมการแปรมีจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นชุดเดิม ประกอบด้วย 
  1. นายชวลิต  เขียดสง ประธานกรรมการ 
  2. นายสุธน  ปานเพชร กรรมการ 
  3. นายอนันต์  ทองสม กรรมการและเลขานุการ 
 
 5.3  การก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ - ต่ อ ไป เป็ นการก าหนดระยะ เ วลายื่ น ค า แปรญั ตติ  ซึ่ ง ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2554  

  ข้อ 45 วรรคสาม และ ข้อ 49 เมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
แล้ว ให้สมาชิก ก าหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งจะต้องก าหนด
ระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาการยื่น 
ค าแปรญัตติว่าจะให้จ านวนกี่วัน นับตั้งแต่วันใด ถึงวันใด 

นายวธัญญู ผอมนุ้ย - ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้มีก าหนด 5 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 
สิงหาคม 2561 เวลา  08.30 น.  ถึ งวันที่  28  สิ งหาคม  2561  
เวลา 16.30 น. 

ประธาน - ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน 
เลขานุการ - รับรองโดย นายธันยพงศ์  สกุลเวช และ นายวินัย  ชุมโชติ 
ประธาน - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ 

มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 5 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 
สิงหาคม 2561 เวลา  08.30 น. ถึงวันที่ 28  สิงหาคม  2561 เวลา 
16.30 น. 

 

มติที่ประชุม - ก าหนดให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 5 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 
24 สิงหาคม 2561 เวลา  08.30 น. ถึงวันที่ 28  สิงหาคม  2561 เวลา  
16.30 น. 

 

ประธาน - ทั้งนีใ้ห้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบก าหนดด้วย 
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ   และให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ที่สภามีมติรับหลักการแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติ
โดยเร็ว 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี 
 

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.35 น. 
 

 
  ลงชื่อ    วธัญญู  ผอมนุ้ย     ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561 
  

             
    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)  
 

 


