
 

 

 

 

 

 

 

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  สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  2  
ครั้งที่ 1/๒๕61  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2561 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่   25   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕61 
 
    สมชาย  นุ่นเกลี้ยง 
 
  (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่  26  กันยายน  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 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภาเทศบาล ฐานิตา  เพชรคง  
5 นายถาวร  เจ้ยแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ถาวร  เจ้ยแก้ว  
6 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
7 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
8 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
9 นายสุธน  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล สุธน  ปานเพชร  

10 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  
11 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายโชติ  จันทรโชติกุล  ขาดประชุม 

 
 

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 นางสาวสมคิด  อินทรกุล ปลัดเทศบาล สมคิด  อินทรกุล  
5 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  
6 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
7 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
8 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา   
9 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อาจิน  เต็มพูน  

 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.08  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  
 -  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน - เชิญเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา - ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  10  กันยายน 
2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
จัดท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการ
ประชุม 

ประธาน - สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ารับรอง 
 
มติที่ประชุม - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้   
 -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายวินัย  ชุมโชติ - ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 
10  กันยายน   2561  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  นั้น  และ
ได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานประชุมได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว 
เมื่อวันที่  13  กันยายน  2561 เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน  
จึงขอรายงานต่อสภาเพ่ือทราบ 

 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

/4.1 เรื่องแปรญัติ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1 การพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธาน - เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

  ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ี

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หาก
ไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

ประธาน - ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - รายการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
  เนื่องจากเงินอุดหนุนทั่วไปโอนเข้าในช่วงปลายเดือนกันยายน 2561 จ านวน

ประมาณ 800,000 บาทกว่า ซึ่งไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย 
นายชวลิต  เขียดสง - อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล

ต าบลปรางหมู่ 
นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญ ผอ.กองช่างชี้แจง 
นายสันทัด บุญมณ ี - ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ มีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 

3.60 เมตร แบบใช้พื้นที่ท้ังสองด้าน 
นายชวลิต  เขียดสง - อยากให้เปลี่ยนพ้ืนที่ประกาศจากเดิมเป็นก ามะหยี่ให้เป็นพรหม  เพ่ือความ

เหมาะสมของการใช้งาน 
 

/นายสันทัด... 
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นายสันทัด  บุญมณ ี - ตามรายละเอียดโครงการได้จัดท าเป็นพ้ืนพรหมเรียบร้อยแล้ว 
นายธันยพงค์  สกุลเวช - ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งว่ามีเงินอุดหนุนเข้ามา 800,000 บาทกว่า แต่ได้กัน

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   อยากให้
ฝ่ายบริหาร  น าโครงการเข้าสภาอีกหนึ่งโครงการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในต าบลปรางหมู่ 

นายกเทศมนตรี - มีเงินอุดหนุนเข้ามา แต่ได้กันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้  เนื่องจากยังไม่
สิ้นปีงบประมาณ และยังไม่ปิดบัญชีอย่างทางเป็นทาง จึงกันเงินไว้เผื่อเหลือ 
เผื่อขาด  

   ส่วนการตั้งโครงการขึ้นมาใหม่แล้วขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย  
ไม่สามารถท าได้ เพราะในการกันเงินงบประมาณสามารถกันเงินงบประมาณได้
เฉพาะโครงการหรือรายการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และ
ที่ตั้งรายจ่ายขึ้นมาใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เท่านั้น   

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - อยากให้ฝ่ายบริหาร ตรวจสอบโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ ว่า
โครงการหรือรายการไหนท าได้ โครงการไหนท าไม่ได้ ไม่ได้ให้ทางฝ่ายบริหาร 
ตั้งโครงการหรือรายการขึ้นมาใหม่ 

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่ านใดจะอภิปรายเ พ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอเชิญ 
เลขานุการสภาฯ กล่าวชี้แจงรายละเอียดโครงการตามรายการขออนุมัติกันเงินอีกครั้ง 

เลขานุการ - รายละเอียดรายการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
1. โครงการย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV  

    จ านวน  300,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงห้องประชุมและโต๊ะบริการ (เคาเตอร์)  

เทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน  277,000  บาท 
3. เก้าอ้ีประธาน – นายกเทศมนตรี จ านวน  14,000  บาท 
4. เก้าอ้ีประชุม จ านวน  79,900  บาท 
5. เก้าอ้ีแถวเหล็ก 3 ที่นั่ง จ านวน  20,000  บาท 
6. ชุดควบคุมระบบเสียงส่วนกลาง จ านวน  8,500  บาท 
7. เครื่องขยายเสียง จ านวน  8,900  บาท 
8. ล าโพงส าหรับติดผนัง จ านวน  11,000  บาท 
9. ชุดไมค์ส าหรับห้องประชุม (ส าหรับประธาน) จ านวน  3,600  บาท 
10. ชุดไมค์ประชุม (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน  35,000  บาท 
11. ชุดไมโครโฟนชนิดไร้สาย (ไมล์ลอย) จ านวน  5,000  บาท 
12. เครื่องรับโทรทัศน์ จ านวน  8,000  บาท 
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13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จ านวน  33,000  บาท 
14. ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน  78,000  บาท 

     รวมเป็นเงิน  881,900  บาท  รายละเอียดตามรายการขออนุมัติที่ได้
แจกทุกท่านไปแล้ว    

ประธาน - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการ
อภิปรายและขอมติที่ประชุม โดยขอมติไปแต่ละโครงการหรือแต่ละรายการ  
1.  โครงการย้ายระบบควบคุมและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิด CCTV   จ านวน  

300,000 บาท   ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

2. โครงการปรับปรุงห้องประชุมและโต๊ะบริการ (เคาเตอร์) อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน  277,000  บาท ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

  3. เก้าอ้ีประธาน – นายกเทศมนตรี  จ านวน  14,000  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

  4. เก้าอ้ีประชุม  จ านวน  79,900  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

  5. เก้าอ้ีแถวเหล็ก 3 ที่นั่ง  จ านวน  20,000  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

  6. ชุดควบคุมระบบเสียงส่วนกลาง  จ านวน  8,500  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

/7. เครื่องขยาย... 
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  7.  เครื่องขยายเสียง  จ านวน  8,900  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

  8.  ล าโพงส าหรับติดผนัง  จ านวน  11,000  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

 9. ชุดไมค์ส าหรับห้องประชุม (ส าหรับประธาน) จ านวน  3,600  บาท   
         ขอมมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

 10. ชุดไมค์ประชุม (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จ านวน  35,000  บาท   
         ขอมมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

 11. ชุดไมโครโฟนชนิดไร้สาย (ไมค์ลอย) จ านวน  5,000 บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

 12. เครื่องรับโทรทัศน์ จ านวน  8,000  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

 13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จ านวน  33,000  บาท  ขอมมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 
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 14. ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน  78,000  บาท   
   ขอมมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -    เห็นชอบ  11  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง     -   เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอนันต์  ทองสม - อยากทราบเรื่องไฟฟ้าสาธารณะจะเพ่ิมเติมจ านวนหลอดไฟฟ้าหรือไม่ ถ้าเพ่ิมได้

อยากให้ทางเทศบาลช่วยเพ่ิมเติมตรงจุดศาลาประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบล
ปรางหมู ่

นายกเทศมนตรี - จะต้องดูก่อนว่ามีสายไฟฟ้าสาธารณะลากผ่านหรือไม่ ถ้ามีสายไฟฟ้าสาธารณะ
ลากผ่านก็สามารถติดตั้งได้หรือไม่ก็ใช้ไฟฟ้าจากศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ต าบลปรางหมู่ 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - ขอประชาสัมพันธ์โครงการเสน่ห์เมืองลุง (เขาป่านาเล) เป็นโครงการที่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง  จัดขึ้นในวันที่ 27-29 กันยายน  
2561  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
งบประมาณในการจัด ประมาณ 5 ล้านกว่าบาท 

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  เวลา  11.45 น. 
 

 
  ลงชื่อ          ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  26  กนัยายน  2561  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                            

     
       
 

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

 



 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่   26  กนัยายน    2561 
  

             
    ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายสมชาย  นุ่นเกลี้ยง)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
 


