
 

 

 

 

 

 

 

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 สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1/๒๕61  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2561 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    21  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 
    สมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
 
  (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  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 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
8 นายสุธน  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล สุธน  ปานเพชร  
9 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  

10 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายธนดล  ปานเพชร  ขาดประชุม 
  2.  นายภิญโญ  กรุณกิจ  ขาดประชุม 
 

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 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  
7 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
8 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
9 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา   

11 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่  
    5  เมษายน  2561 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   ต าบลปรางหมู่ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  
   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
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 ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2561  จัดขึ้นในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2561 

1.2 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งที่ 34 
ประจ าปี 2561 โดยเริ่มการแข่งขันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน -   ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61   
เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม -  รับรอง    
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   ต าบลปรางหมู่ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

ประธาน - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ กล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ 
ข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และก าหนดให้รายงานผลการติดตามต่อสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่    
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  
พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
ถึง เดือนมีนาคม 2561)  โดยมีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 
ในปี 2561 ทั้งหมด 259 โครงการ เป็น 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งหมด 11 โครงการ ร้อยละ 5.64 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเชิงวัฒนธรรม ทั้งหมด   0  โครงการ  ร้อยละ 0 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
   ทั้งหมด  12  โครงการ ร้อย 44.44 

 - ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ 
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งหมด  3 โครงการ  ร้อยละ 60 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหาร 
 จัดการที่ด ี ทั้งหมด  14 โครงการ  ร้อยละ 77.78 
 รวมเป็นโครงการที่ได้ด าเนินการ 40 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  
16,433,957.60  บาท คิดเป็นร้อยละ 15.60  ของโครงการทั้งหมด
ส าหรับรายละเอียดโครงการปรากฎตามเอกสารที่จัดส่งให้ทุกท่านไปแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

 /ระเบียบวาระ... 
 



- 4 - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายชวลิต  เขียดสง - การแห่เทียนพรรษา อยากให้ทางเทศบาลช่วยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

เพ่ือความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 
นายกเทศมนตรี - การแห่เทียนพรรษาทางกองการศึกษา จะก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน

เป็นหนังสือเพ่ือแจ้งให้กับสมาชิกสภาและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับทราบ
และช่วยประชาสัมพันธ์ 

นายธันยพงศ์ สกุลเวช - ในการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งที่ 34 มีการจัด
กิจกรรมเหมือนเดิมหรือมีกิจกรรมเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร อยากให้ทาง
ฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายกเทศมนตรี - ในการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ครั้งที่ 34 เรื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน ทางกองการศึกษา จะมีคู่มือการจัด
กิจกรรมการแข่งขันแจกให้กับสมาชิกสภาฯ และหมู่บ้าน และในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2561 จะไม่มีการจัดกิจกรรมภาคกลางคืน เนื่องจากอยู่
ในห้วงของวันเข้าพรรษาและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และในวันแข่งวันเปิดสนามวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เป็น
การแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้น าสตรีต าบลปรางหมู่ กับฝ่าย
บริหาร อปท.ในจังหวัดพัทลุง 

นายธันยพงศ์ สกุลเวช - อยากทราบสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลปรางหมู่ ขอให้
ฝ่ายบริหารชี้แจง 

ประธาน - กล่าวเชิญท่านนายกเทศมนตรีกล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 
นางภัทราทิพย์ จีนชาวนา - ขอแจ้งยอดเงินรับจริง จ่ายจริง ณ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 

รายละเอียดตามท่ีเจ้าหน้าที่งานบัญชีได้สรุปรายรับ รายจ่าย ณ วันที่ 
26 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

  รายรับจริง  เป็นเงิน  31,840,715.70 บาท 
  รายจ่ายจริง  เป็นเงิน  31,528,941.12 บาท 
   เงินรับจริงหลังหักจ่ายจริงเป็นเงิน  311,774.58  บาท 
  และจ านวนเงินรับจริงหลังหักจ่ายจริงจ านวนดังกล่าว ได้รวมเงิน

อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ และกันเงินเพ่ือรอจ่อยไว้ดังนี้ 
  1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ จ านวน 1 เดือน เป็นเงิน 0.00 บาท 
   (ยังไม่ได้แจ้งการจัดสรร) 
  

/2. เงินสมทบ... 
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  2. เงินสมทบด้านสาธารณสุข  เป็นเงิน 181,716.00 บาท 
  3. อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 115,246.82 บาท 
  4. เงินเดือนครู   เป็นเงิน  70,400.00  บาท 
  5. เงินเดือนพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
   จ านวน 1 เดือน    เป็นเงิน  0.00 บาท 
  รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ และรายจ่ายประจ า 
      เป็นเงิน 367,362.82  บาท 
  ดังนั้น รายรับจริงหลังจากหักรายจ่ายจริง และเงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์ เป็นเงิน  (-55,588.24) บาท 
  หัก  รายการที่ตอจ่าย (เขียนเช็ค) และจ าเป็นต้องจ่าย  ดังนี้ 

1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ทต.ปรางหมู่ 
   เป็นเงิน  22,500.00 บาท 

2. ค่าไฟฟ้าส านักงาน, ประปา, โทรศัพท์ เป็นเงิน  68,000.00 บาท 
3. ค่าซ่อมทรัพย์สินทะเบียน กค.1788, 80-6162 
    เป็นเงิน  63,234.40  บาท 
4. ค่าหนังสือพิมพ์   เป็นเงิน  6,000.00  บาท 
5. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 9,000.00  บาท 
6. ค่าวัสดุไฟฟ้า   เป็นเงิน 42,700.00  บาท 
7. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ  เป็นเงิน 5,696.00  บาท 
8. ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ าประปา เป็นเงิน 26,748.50  บาท 
9. ค่าจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย (ประมาณ) เป็นเงิน 27,000.00  บาท 
10. ค่าจ้างคนงานไฟฟ้า   เป็นเงิน 9,000.00  บาท 
11. ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้าน)  เป็นเงิน 8,500.00  บาท 
12. เงินประกันสังคม   เป็นเงิน 9,412.00  บาท 
13. เงินยืมผู้สูงอายุ   เป็นเงิน 3,900.00  บาท 
14. เลี้ยงรับรอง LPA   เป็นเงิน 5,372.00  บาท 
15. งบกลาง (กระเบื้องมุงหลังคา) เป็นเงิน 925.00  บาท 
16.  อุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 70,000.00  บาท 
17. โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 
  เป็นเงิน 300,000.00  บาท 
18. โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV เป็นเงิน 300,000.00  บาท 
19. วัคซีนสุนัขบ้า เป็นเงิน 28,000.00  บาท 

 
/20. ค่าเก้าอ้ี... 
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20. ค่าเก้าอ้ีอเนกประสงค์ เป็นเงิน 19,500.00  บาท 
21. ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ เป็นเงิน 32,000.00  บาท 
22. ค่าชุดรับแขก เป็นเงิน 20,450.00  บาท 
รวมเป็นเงิน 1,077,937.90  บาท 
ดังนั้น รายรับ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คงเหลือจริงเป็นเงิน 
ติดลบ (-1,022,349.66) บาท 

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว
ปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา  11.15 น. 
 

 
  ลงชื่อ      วธัญญู  ผอมนุ้ย    ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุย้) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  28  มถิุนายน  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 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2561 
  

             
    ลงชื่อ     สมชาย  นุ่นเกลี้ยง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 


