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

เมื่อวันที่  5  กันยายน  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 นายโชติ  จันทรโชติกุล สมาชิกสภาเทศบาล โชติ  จันทรโชติกุล  
5 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
6 นายถาวร  เจ้ยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว  
7 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
8 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
9 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  

10 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายภิญโญ  กรุณกิจ ขาดประชุม   
2. นายสุธน  ปานเพชร  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 นายจตุพร  เหมือนจันทร์ ปลัดเทศบาล จตุพร  เหมือนจันทร์  
7 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  
8 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
9 นายวิมล  รักจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วิมล  รักจันทร์  

10 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

3.1  รายงานการพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   4.1  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม 
 ระเบียบวาระท่ี 5 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  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ค่าก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2 สาย 
1. ถนน คสล. สายตกวัด-หัวไทร หมู่ที่  5 กว้าง 6 เมตร ยาว 

1,285 เมตร งบประมาณ 5,285,100 บาท 
2. ถนน คสล. สายในล้อม-ม่วงขี้แร้ง หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 

288 เมตร งบประมาณ 812,400 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน -   ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อ
วันที่  16   สิงหาคม   2560  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม -  รับรอง    
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วาระท่ี  3  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

 3.1 รายงานการพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประธาน -  ขอเชิญ นายชวลิต  เขียดสง ประธานกรรมการแปรญัตติ กล่าว
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุม 

นายชวลิต  เขียดสง -   ตามที่สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอ 
ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือตั้งแต่
วันที่   22  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 น.  ถึงวันที่   24  
สิงหาคม  2560  เวลา  16.30 น.  และในห้วงเวลาดังกล่าว  
มีสมาชิกสภาฯ ยื่นแบบเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 2 ราย จ านวน  
4 ข้อ ผลการพิจารณา ดังนี้ 

  ข้อ 1 แปรลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น จ านวน 
180,000 บาท  ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  
มีมติให้ลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ 

  ข้อ 2  แปรลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) โครงการจัดซื้อหญ้าเพื่อใช้
ปลูกในสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน 306,700 บาท  
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่ เห็นด้วย 
ให้ลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ 

  ข้อ 3  แปรลดจ านวนเงิน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ จ านวนเงิน 159,500 บาท  
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้ลดจ านวนเงิน 
(ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  

  ข้อที่ 4 แปรเพิ่มจ านวนเงิน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พัทลุง จ านวนเงิน 646,200  บาท  ซึ่งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้เพ่ิมจ านวนเงิน อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ   

ที่ประชุม   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม 
ประธาน  -  การพิจารณาในวาระ ท่ีสอง ขั้นแปรญัตติ    
   สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3  นายชวลิต  เขียดสง  ประธาน

กรรมการแปรญัตติ  ได้กล่าวรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีสมาชิกสภาฯ ยื่นแบบเสนอ 
ค าแปรญัตติ จ านวน 2 ราย  จ านวน 4 ข้อ ต่อไปเป็นการพิจารณา 
ทีละโครงการ 

  ข้อ 1 แปรลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น จ านวน 
180,000 บาท  ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  
มีมติให้ลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ จึง 
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นเป็นโครงการที่ได้รับผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคล ไม่ได้
ครอบคลุมไปยังประชาชน จึงเห็นควรน าเงินจากโครงการไปพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และ 
อีกประการหนึ่ง อยู่ในช่วงที่ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ จึงเห็นควรน าเงินงบประมาณไป
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของส านักงานแห่งใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ให้
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วย 

นายกเทศมนตรี - โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของท้องถิ่นตั้งไว้เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่ งผู้บริหารจะต้องมีการ
บริหารงานเพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิภาพไว้ทุก ๆ ด้าน และ
ทุกองค์กรจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน 
นั้น ๆ เพราะผู้บริหารจะต้องมองให้เห็นทุกๆ ด้านในการน าพาองค์กร
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มี ขอมติ
เห็นชอบลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) หรือไม่เห็นชอบ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม - เห็นชอบลดรายจ่ายตามค าแปรญัตติ (ตัดโครงการ) จ านวน  7  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  3  เสียง 
 
ประธาน  ข้อ 2  แปรลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) โครงการจัดซื้อหญ้าเพื่อใช้

ปลูกในสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน 306,700 บาท  
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติไม่เห็นด้วยให้ 
ลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  (เห็นด้วยให้
ลดรายจ่าย จ านวน 1 เสียง และไม่เห็นด้วยให้ลดรายจ่าย จ านวน  
2 เสียง)   จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - โครงการจัดซื้อหญ้าเพ่ือใช้ปลูกในสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
คือเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะนี้สภาพพ้ืนที่ไม่มีความแข็งแรงพอที่จะ 
ปลูกหญ้า ควรจะปล่อยทิ้งไว้อีกสัก 1 ปี เพ่ือให้พ้ืนสนามมีความแน่น 
อยู่ตัว มีขนาดที่ได้มาตรฐาน และปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสม รอโอกาสที่
จะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 

นายกเทศมนตรี - โครงการจัดซื้อหญ้าเพ่ือใช้ปลูกในสนามกีฬาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เพ่ือจัดท าสนามกีฬาไว้ให้มีสถานที่ที่มีความพร้อมและมีมาตรฐาน ซึ่ง
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เตรียมด าเนินการจัดท าโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะ 
อปท.อ่ืน ๆ ที่มีสถานที่พร้อมแล้ว สามารถของบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ แต่ถ้าไม่มีการปลูกหญ้าสนามกีฬาก็ถือว่าไม่มี
ความพร้อม ไม่สามารถของบประมาณเพ่ือพัฒนาส่วนอ่ืน ๆ ได้ 
เพราะจากการตรวจสอบสถานที่ท่ีถมดินไว้ประมาณ 8 ปีแล้ว มีความ
แข็งแรงพอที่จะปลูกหญ้าได้ และในปีงบประมาณ 2561 ทาง
ผู้บริหารได้วางแผนการย้ายเข้าไปอยู่ส านักงานเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่แห่งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจะจัดโครงการรดน้ า
ผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 เมษายน  2561  จัดงานอาหารดีศรีปรางหมู่ 
ในวันที่ 10- 12 เมษายน  2561 โครงการแข่งขันว่าวไทย ในเดือน
เมษายน 2561 และกีฬามวลชนสัมพันธ์ฯ ในเดือน กรกฎาคม 
2561 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปลูกหญ้าในสนามเพ่ือรองรับ
โครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 
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ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มี ขอมติ
เห็นชอบลดรายจ่าย (ตัดโครงการ) หรือไม่เห็นชอบ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบลดรายจ่ายตามค าแปรญัตติ (ตัดโครงการ) จ านวน  6  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  3  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  1  เสียง 
 

ประธาน  ข้อ 3  แปรลดจ านวนเงิน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ จ านวนเงิน 159,500บาท 
ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้ลดจ านวนเงิน 
(ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  จึงขอเชิญ 
สมาชิกสภาฯ อภิปราย 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ เป็นโครงการที่
ได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคล ไม่ได้ครอบคลุมไปยังประชาชน 
ส่วนใหญ่ และอีกอย่างหนึ่ง เป็นการตัดเฉพาะรายจ่ายที่ใช้ใน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่เท่านั้น เพ่ือน างบประมาณส่วนนี้ไปใช้ใน
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน หรือน างบประมาณ
ส่วนนี้มาใช้ในการก่อสร้างเทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ 

นายกเทศมนตรี - โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ ตั้งงบประมาณไว้
เพ่ือพัฒนากลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นแกนน าใน
การพัฒนางานและกิจกรรมต่าง ๆ และอีกอย่างกลุ่มสตรีเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมทุกปี และในการรวมกลุ่ม
ด าเนินกิจกรรมกันนั้นจ าเป็นต้องมีงบประมาณมารองรับ 

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มี ขอมติ
เห็นชอบลดจ านวนเงิน  หรือไม่เห็นชอบ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบลดจ านวนเงินตามค าแปรญัตติ จ านวน  6  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  2  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  2  เสียง 
 

ประธาน  ข้อ 4  แปรเพิ่มจ านวนเงิน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พัทลุง จ านวนเงิน 646,200บาท ซึ่งผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้เพ่ิมจ านวนเงิน อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง  ตามผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ จึงขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ อภิปราย 
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นายกเทศมนตรี - เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า, แรงสูง และไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่
ต าบลปรางหมู่ จากเดิมที่ได้ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่องบประมาณที่จะใช้ใน
การขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าไปส านักงาน
เทศบาลต าบลปรางหมู่แห่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายเข้า
ไปท างานในเดือน กุมภาพันธ์  2561 

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มี ขอมติ
เห็นชอบเพ่ิมจ านวนเงิน หรือไม่เห็นชอบ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบเพิ่มจ านวนเงินตามค าแปร จ านวน 10 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -  เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน   -  เสียง 

 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ในวาระท่ีสาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธาน - ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติ  จึงขอมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หรือไม่ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวน    -   เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน    -  เสียง 
ประธาน - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
  -  ไม่มี 
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว

ปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.30 น. 
 
  ลงชื่อ     วธัญญู  ผอมนุ้ย  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 2/2560  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2560  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   
ครั้งที่ 2/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  5   กันยายน    2560 
  

             
    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)  
 

 


