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

เมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  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 นายธนดล  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาล ธนดล  ปานเพชร  
7 นายภิญโญ  กรุณกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ภิญโญ  กรุณกิจ  
8 นายวินัย  ชุมโชต ิ สมาชิกสภาเทศบาล วินัย  ชุมโชต ิ  
9 นายอนันต์  ทองสม สมาชิกสภาเทศบาล อนันต์  ทองสม  

10 นายวธัญญู  ผอมนุ้ย เลขานุการสภาเทศบาล วธัญญู  ผอมนุ้ย  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายถาวร  เจ้ยแก้ว  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 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา   
7 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
8 นางภัทราทิพย์  แก้วซัง ผู้อ านวยการกองคลัง ภัทราทิพย์  แก้วซัง  
9 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์  

11 นางสุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุคนธ์ทิพย์  อินริสพงค์  
12 น.ส.อาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไป อาจิน  เต็มพูน  

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2560 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่  
    29  ธันวาคม 2560 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  3.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
  3.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป  

(พ.ศ. 2562) 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐9.45  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 

- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  จะหมดวาระในวันที่  24 
มกราคม 2561 นี้  และยังคงด ารงต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557  ลงวันที่ 
25 ธันวาคม  2557 จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มี
ประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน -   ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุม  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อ
วันที่  29  ธันวาคม  2560  จึงขอมติรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม -  รับรอง    
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 3.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ประธาน - เรื่องที่จะน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ประจ าปี เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ละ 2 ครั้ง คือ
ประมาณกลางปี และปลายปี เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป ประมาณเดือน
สิงหาคม และการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผู้บริหาร
จะต้องรายงานต่อสภาฯ ในช่วงปลายปี 

/จึงขอเชิญ... 
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      จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2561    

นายธันยพงศ์  สกุลเวช -   กล่าวเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ 2  มีก าหนด  30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 
มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม  2561  รับรองโดย  
นางฐานิตา เพชรคง  และนายอนันต์  ทองสม 

ประธาน -   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561    

นายชวชิต  เขียดสง - กล่าวเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ 3  มีก าหนด  30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 
สิงหาคม 2561  ถึง วันที่ 12  กันยายน  2561  รับรองโดย   

  นายวินัย  ชุมโชติ  และนายวธัญญู  ผอมนุ้ย 
ประธาน -   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  

ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -   มติเห็นชอบ    10 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
     งดออกเสียง      -  เสียง 

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561    

นายอนันต์  ทองสม - กล่าวเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ 4  มีก าหนด  30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  2561 รับรองโดย   

  นายธนดล  ปานเพชร  และนายภิญโญ  กรุณกิจ 
ประธาน -   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  

ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
    งดออกเสียง      -  เสียง 

 3.2 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2562)  
ประธาน  - กล่าวเชิญสมาชิกสภาฯ  เสนอ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี

ถัดไป (พ.ศ. 2562) 
นายธันยพงศ์  สกุลเวช - เสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2562) โดยมี

ก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่ 2  มีนาคม  
2562 รับรองโดย นายชวลิต เชียดสง และนายวธัญญู ผอมนุ้ย 

/ประธาน 
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ประธาน  -   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  

ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม -  มติเห็นชอบ    10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ               - เสียง 
    งดออกเสียง      -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายชวลิต  เขียดสง -   เรื่องอุทกภัยในต าบลปรางหมู่ได้รับความเสียหาย โดยทางเทศบาล

ต าบลปรางหมู่  ได้เยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเป็นข้าวสาร 
อาหารแห้ง แต่ในส่วนของถนนหนทาง ช ารุด ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน ยากล าบากในการล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
อยากให้ทางเทศบาลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้กับประชาชนใน
ต าบล 

- การใช้จ่ายเงินสะสม อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ปรึกษาหารือกันก่อน
ตัดสินใจด าเนินการ เพ่ือความเข้าถึงพ้ืนที่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในต าบล 
ปรางหมู่ ส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ อยู่ในท าเลพ้ืนที่ราบลุ่ม  
อยากให้เทศบาลได้เตรียมการไว้ส าหรับในช่วงเวลาน้ าท่วมของปี
ถัดไป โดยเฉพาะการจัดหาเรือไว้ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นในช่วงน้ าท่วม 

นายกเทศมนตรี - ในส่วนของถนนที่เกิดความช ารุดจะให้กองช่างออกส ารวจอีกครั้งหนึ่ง 
แต่ขณะนี้ทางเทศบาลติดขัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ 

- การใช้จ่ายเงินสะสม  ทางผู้บริหารจะพิจารณาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่และสมาชิกสภาฯ ต้องเขียนค าร้องเพ่ือแจ้งให้กับ
ผู้บริหารทราบด้วย 

- การจัดเตรียมเรือที่จะใช้สัญจรในช่วงน้ าท่วม อย่างน้อยจะต้องมี
ประมาณ 6 ล า เพราะ หมู่ที่ 4  จ านวน 2 ล า หมู่ที่ 8  จ านวน  
2 ล า และไว้ประจ าที่เทศบาล จ านวน 2 ล า อยากให้สมาชิกสภาฯ 
พิจารณาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 ด้วย 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - อยากให้ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณของปีงบประมาณ 2560 ว่าได้
รับมาจ านวนเท่าไร และจ่ายไปเท่าไร เพ่ือความเข้าใจตรงกัน 

- การบริหารด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลปรางหมู่ อยากให้ทาง
ผู้บริหารแจ้งต่อสภาฯ 

 - อยากให้ผู้บริหารชี้แจงเรื่องโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 2560 

 
/นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรี - งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ 2560  จ านวน   

35,306,517.31 บาท และรายจ่ายทั้งหมด 34,322,444.12 บาท 
  ซึ่งทางผู้บริหารได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานไปแล้วเมื่อคราว

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
- การบริหารงานด้านบุคลากรของเทศบาล  ขณะนี้ มีข้าราชการ

พนักงานเทศบาล จ านวน  22 คน  ข้าราชการพนักงานครู จ านวน 
3 คน  พนักงานจ้างครู  จ านวน 2 คน  และพนักงานจ้าง 15 คน ใน
ส่วนของพนักงานจ้าง ได้มีการก าหนดหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้น และในส่วน
ของเวลาท างานของพนักงานจ้างจะต้องมาและกลับตามเวลาราชการ 
คือ 08.30-16.30 น. 

- โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ใน
ปีงบประมาณ 2560 คือ 
- ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.29-006 สายตกวัด-หัวไทร 
ม.5 งบประมาณ 5,285,000 บาท 
- ถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.29-003 สายในล้อม-ม่วง
ขี้แร้ง ม.5 งบประมาณ 812,400 บาท 
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่เพ่ือชุมชน ม.1 บ้าน 
ดอนแบก งบประมาณ 2,788,000 บาท 
- ขุดลอกสระกักเก็บน้ าหนองคลองควาย ม.1 งบประมาณ 
1,998,000 บาท 
- ขุดลอกสระกักเก็บน้ าหานตกวัด ม.5 บ้านควนกรวด งบประมาณ 
1,432,000 บาท 
- ปรับภูมิทัศน์น้ าพุร้อนวัดปรางค์ชัย ม.6 งบประมาณ 1,980,000 บาท 

นายธันยพงศ์  สกุลเวช - อยากให้ผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับสภาพการของโรงเรียนในต าบล 
ปรางหมู่ 

นายกเทศมนตรี - กล่าวเชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชี้แจง 
นางจินตหรา  จันมา - โรงเรียนบ้านแหลมยาง  มีนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

จ านวน 15  คน และมีแนวโน้มจะลดลงในปีการศึกษาถัดไป 
- โรงเรียนบ้านปรางหมู่  (ศรีวิทย์ศึกษา) มีนักเรียน ณ วันที่  10 

มิถุนายน 2560 จ านวน 89 คน และมีแนวโน้มจะมีนักเรียนเพ่ิมขึ้น
ในปีการศึกษาถัดไป 

 
/นายอนันต์... 
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นายอนันต์  ทองสม - การก่อสร้างถนนสายบ้านภู่ตก ม.5 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ต้อง

ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย และถนนสาย 
ดอนแบก หมู่ที่ 1 มีความช ารุด ซึ่งเกิดจากน้ าท่วม และเกิดจาก
รถบรรทุกวิ่งสัญจรไปมาด้วย 

ประธาน - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว
ปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา  11.00 น. 
 

 
  ลงชื่อ    วธัญญู  ผอมนุ้ย  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวธัญญู  ผอมนุ้ย) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                
                

     
       
 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ครั้งที่ 1/2561 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2561 
  

             
    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)  
 

 


