
 

 

 

 

 

 

 

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 2/๒๕61  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่     27   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕61 
 
    สมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
 
  (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561  เวลา  10.00  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  ขาดประชุม 
2. นายถาวร  เจ้ยแก้ว   ขาดประชุม 
3. 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 นางสาวสมคิด  อินทรกุล ปลัดเทศบาล สมคิด  อินทรกุล  
7 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  
8 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
9 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  

10 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา   
11 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.05  น. 
 เนื่องจากประธานสภาฯ ไม่สามารถมาประชุมได้  รองประธานสภาฯ จึงท าหน้าที่
ประธานฯ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธาน 1.1  เทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้แจ้งให้ไปรับพันธุ์ปลาน้ าจืด จ านวน 50,000 ตัว 

ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ าจืด ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือน าไปปล่อย 
ในคลองภู่ (บริเวณหน้าวัดควนกรวด) หมู่ที่  5 ต าบลปรางหมู่  ในวันที่  12  
กันยายน  2561  เวลา  09.00  น. 

 1.2 เทศบาลต าบลปรางหมู่ จัดโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดในการปฏิบัติธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปรางหมู่  ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 
2561  ณ วัดปรางค์ชัย หมู่ที่ 6 ต าบลปรางหมู่  ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน 

 1.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลปรางหมู่  จ านวน 60 คน จะเดินทาง 
ไปทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 22-23 กันยายน 2561  ณ  เกาะพิทักษ์  จังหวัดชุมพร 

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

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน - สมาชิกสภาฯจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  
นางสาวสมคิด  อินทรกุล - ขอแก้ไข หน้าที่ 7  ค าว่า  เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  ขอแก้ไขเป็น 

เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประธาน - มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุม 
 
มติที่ประชุม - รับรอง 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้   
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายวินัย  ชุมโชติ - ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
20  สิงหาคม   2561  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  นั้น  และ
ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานประชุมได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2561 เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน  
จึงขอรายงานต่อสภาเพ่ือทราบ 

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
 4.2  เรื่องแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธาน - เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย 
ประธานคณะกรรมการ - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

เพ่ือพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยก าหนดระยะเวลาให้มีการยื่นแบบขอเสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่  
24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่  28 สิงหาคม 256 1  
เวลา 16.30 น. คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายแล้ว 
ไม่มีรายการต้องแก้ไขแต่อย่างใด 

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี สอง และวาระท่ี สาม 
ประธาน - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี สอง  เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

   ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติ 
ในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไปก่อน  
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ 
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

   ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน 

   ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ 
ได้ระงับไว้เท่านั้น 

  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

ประธาน - ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ แจ้งว่าในการก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันที่  24 - 28  สิงหาคม 2561  
แต่ไม่มีผู้ ใดยื่นค าแปรและคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว  
เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายแล้ว ไม่มีรายงานต้องแก้ไข 
แต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นต้องพิจารณา ต่อไปจึงขอพิจารณาในวาระที่สาม 
ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัต ิ

/การพิจารณา... 
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 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ในวาระท่ีสาม  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

ประธาน - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เลขานุการ - 9  คะแนน 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 9   เสียง 

- ไม่เห็นชอบ -    เสียง 
- งดออกเสียง -    เสียง 

   ฯลฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   ฯลฯ 
 
ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.15 น. 
 

 
  ลงชื่อ    วธัญญู  ผอมนุ้ย   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  10  กนัยายน  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 3 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561 
  

             
    ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 


