
 

 

 

 

 

 

 

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  4  
ครั้งที่ 1/๒๕61  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   28   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62 
 
    สมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
 
  (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

---------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช รองประธานสภาเทศบาล ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นายโชติ  จันทรโชติกุล สมาชิกสภาเทศบาล โชติ  จันทรโชติกุล  
3 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
4 นายถาวร  เจ้ยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว   
5 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
6 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
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. นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง  ขาดประชุม 
2. นายชวลิต   เขียดสง   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  แจ้งเตือนการเลี้ยงโค กระบือ วัวให้ระวังโรค ปากเปื่อย เท้าเปื่อย ซึ่งก าลัง

แพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ 
 1.2 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล จ านวนสมาชิกวุฒิสภา 250 คน 

ซึ่งมาจากการเลือก จ านวน 50 คน มาจากการสรรหา จ านวน 194 คน มาโดย
ต าแหน่ง จ านวน 6 คน 

     วิธีการเลือก โดย กกต. จัดให้มีการเลือก จ านวน 200 คน คสช. คัดเลือก ให้
เลือก จ านวน 50 คน เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

     สมาชิกวุฒิสภาสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจากบุคคลจ านวนไม่
เกิน 400 คน คสช. คัดเลือกให้เลือก จ านวน 194 คน เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

     สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
  - ปลัดกระทรวงกลาโหม 
  - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
  - ผู้บัญชาการทหารบก 
  - ผู้บัญชาการทหารเรือ 
  - ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
  - ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 

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

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า
รายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน - สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ารับรอง 
 

มติที่ประชุม - รับรอง 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้   
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นางฐานิตา  เพชรคง - ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
26  กันยายน  2561  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  นั้น  และ
ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานประชุมได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  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  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
ประธาน - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ กล่าวชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯ กล่าวชี้แจง 
 

/นายกเทศมนตรี... 
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น.ส.สมคิด อินทรกุล - ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ท าให้คณะกรรมการกองทุนชุดเดิม
หมดวาระลง และสามารปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีก 90 วัน 

  ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
  ข้อ 12 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน 
  ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
   (2) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนตามข้อ 10  
   (3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้อง

ไม่ขัดหรือแยง้กับประกาศนี้ 
   (4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน 

ในชุมชนหรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   (5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

งานสาธารณสุขของกลุ่มเป้ามาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุน คนที่ 1 
นายวธัญญู ผอมนุ้ย - เสนอ นายวธัญญู  ผอมนุ้ย 
  รับรองโดย  นายวินัย  ชุมโชติ  และ นางฐานิตา  เพชรคง 
ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10  เสียง 

- ไม่เห็นชอบ -     เสียง 
- งดออกเสียง -     เสียง 

 
ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อเพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุน คนที่ 2 
นายอนันต์ ทองสม - เสนอ นางฐานิตา  เพชรคง 
  รับรองโดย  นายวธัญญู  ผอมนุ้ย  และ นานธนดล  ปานเพชร 
 

/ประธาน... 
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ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10  เสียง 

- ไม่เห็นชอบ -     เสียง 
- งดออกเสียง -     เสียง 

 
ประธาน - สรุป สมาชิกสภาฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบลปรางหมู่ คือ 
  1. นายวธัญญู  ผอมนุ้ย 
  2. นางฐานิตา  เพชรคง 
 
 5.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 
2561) 

ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน 
นายกเทศมนตรี -   กล่าวรายงาน หรือ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 

      ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน  2561  เพ่ือสภาเทศบาลต าบลปราง
หมู่ทราบ ดังนี้ 

      จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 ทั้งหมด จ านวน 
1,088 โครงการ เป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  
272 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 149,622,320 บาท 

      การเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จ านวนโครงการที่ 
แล้วเสร็จ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 1,571,480.64 บาท 

/2. ยุทธศาสตร์... 
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   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิง

วัฒนธรรม จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 
499,930 บาท 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จ านวนโครงการที่ 
แล้วเสร็จ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 13,705,285 บาท 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเชิ งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน  
4 โครงการ จ านวนเงิน 249,639.50 บาท 

 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน
โครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ จ านวนเงิน 3,588,099 บาท 

  รวม 5 ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 53โครงการ  
จ านวนเงิน 19,614,434.14 บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.23 ของโครงการ
ตามแผนพัฒนาสี่ปี รายละเอียดโครงการที่เบิกจ่ายตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้
ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว   

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
 5.3  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประธาน - เชิญนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน 
นายกเทศมนตรี -   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร

ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
     ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด จึงขอรายงาน

การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานมาเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  1. การจัดท างบประมาณ 
   เทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 40,000,000 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

        1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  รวม
จ านวน 16 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติจ านวน 4,580,629 
บาท 

    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิง
วัฒนธรรม รวมจ านวน 8 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติจ านวน 
620,000 บาท 

/3) ยุทธศาสตร์... 
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    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จ านวนโครงการที่ 

แล้วเสร็จ รวมจ านวน 20 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติจ านวน 
14,371,711 บาท 

    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจ านวน 3 โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติจ านวน 308,000 บาท 

  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี จ านวน
โครงการที่แล้วเสร็จ รวมจ านวน 40 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 
จ านวน 3,970,420 บาท  

     รวมทั้งสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์)  จ านวน 87 โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติจ านวน 23,850,760 บาท 

  2. การใช้จ่ายงบประมาณ 
   เทศบาลต าบลปรางหมู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการโดย

ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
77 โครงการ จ านวนเงิน 25,842,607.47 

    ซึ่งเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางจินตหรา  จันมา - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12  

มกราคม 2562  ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ รายละเอียด
ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้ว 

- ในส่วนของเจ้าหน้าที่และพนักงานได้จัดท าเสื้อทีมเพ่ือสวมใส่ในวันดังกล่าว และ
อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ เทศบาลร่วมสวมเสื้อทีมด้วย 

น.ส.สมคิด อินทรกุล - การแสดงบนเวที ได้แจ้งไปยังโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้านทั้ง 9 
หมู่บ้าน  เพื่อให้ส่งรายชื่อนักแสดง และจะได้จัดรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มไว้
ให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง 

 
/ประธาน... 
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ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา  11.25 น. 
 

 
  ลงชื่อ        ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  2561  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  2561   
  

             
    ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวินัย  ชุมโชติ)  
 
ลงชื่อ      กรรมการ 
      (นายอนันต์  ทองสม) 
 
ลงชื่อ      กรรมการ  
     (นางฐานิตา  เพชรคง)  
 

 


