
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒  ประจําป ๒๕๖๐ 
  วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

                ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
*************************** 

ผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายสิงหคํา     แสงหลา ประธานสภาเทศบาล สิงหคํา        แสงหลา  
๒ นางประทุมมา  หลวงชัย รองประธานสภาเทศบาล ประทุมมา    หลวงชัย  
๓ นายมานพ      ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาล มานพ         ถาเกิด  
๔ นายสุรชยั       นิยะมาศ สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย          นิยะมาศ  
๕ นายวิโรจน      สุตา สมาชิกสภาเทศบาล วิโรจน         สุตา  
๖ นางโสภา       สารพฤกษ สมาชิกสภาเทศบาล โสภา          สารพฤกษ  
๗ นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล เอกศิษฐ    เชาวธํารงวรรธน  
๘ นายวิชัย        ลาปน สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย           ลาปน  
๙ นายชูชาติ          นันต ิ สมาชิกสภาเทศบาล ชูชาติ         นันต ิ  

๑๐ นางสาวเกษดา    ศรีฟอง สมาชิกสภาเทศบาล เกษดา        ศรีฟอง  
๑๑ นายพิสิษฐศักดิ์    ศรีวะโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล พิสิษฐศักดิ์   ศรีวะโสภณ  
๑๒ นายพงศพันธุ      ทารส สมาชิกสภาเทศบาล พงศพันธุ     ทารส  
๑๓ นายโกศล          ทองสวาง เลขานุการสภาเทศบาล โกศล         ทองสวาง ปลัดเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
   -ไมมี-   
ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายมนูญ           บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี มนูญ         บูรณพัฒนา  
๒ นายโชติอนันต     แกวกาวิล รองนายกเทศมนตรี โชติอนันต   แกวกาวิล  
๓ นายชูเดช           เกตุชูรัตน รองนายกเทศมนตรี ชูเดช         เกตุชูรัตน  
๔ นายวิโรจน         ลาปน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี วิโรจน       ลาปน  
๕ นางอัมพวา        เลิศหัสดีรัตน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัมพวา      เลิศหัสดีรัตน  
๖ นายดํารง           พ้ืนผา ผอ.กองคลัง ดํารง         พ้ืนผา  
๗   นายสมพร          สินธุปน ผอ.กองการศึกษา สมพร        สินธุปน  
๘ นายนิคม           สุทธิทองแท ผอ. กองชาง นิคม          สุทธิทองแท  
๙ นางศุภิกา          หนูเผา ผอ.กองสาธารณสุขฯ ศุภิกา         หนูเผา  

๑๐ นางสุพรรณ        แสวงรัตน หน. สํานักปลัดเทศบาล สุพรรณ     แสวงรัตน  
๑๑ นางสาววารุณี    พรเจริญเกียรต ิ หน. ฝายอํานวยการ วารุณี      พรเจริญเกียรต ิ  
๑๒ นายภมรพล      ขันคํา จนท.รักษาความสงบฯ ภมรพล     ขันคํา  
๑๓ นายพิษณุ          รอดเจริญ ผูชวยระบบคอมพิวเตอร พิษณุ        รอดเจริญ  
๑๔ นายบัณฑิต        สุตา ผูใหญบานหมูท่ี ๒ ยางเนิ้ง บัณฑิต      สุตา  
       



-๒- 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๕ น.ส.พิมพนิภา    ชัยวิชิตพงศ ผช.จนท. ธุรการ พิมพนิภา     ชัยพิชิตพงศ  
๑๖ น.ส. ชุติมณฑน   ไชยเฟย  ผช.นวก.ประชาสัมพันธ ชุติมณฑน   ไชยเฟย  
๑๗ นายณัฐวุฒิ        เขียววาสน ผช.นวก. เกษตร ณัฐวุฒิ        เขียววาสน  
๑๘ นางสิริมนี         ดํารงครักษ พนักงานจาง สิริมนี         ดํารงครักษ  
๑๙ นางพรสุดา       อภิวงคงาม พนักงานจาง พรสุดา       อภิวงคงาม  
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

                 เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มาพรอมกันครบองคประชุม ปลัดเทศบาลฯ  
ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุม  
พรอมท้ังเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ 
ดังตอไปนี้ 

ประธานฯ สวัสดีครับ  สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน   วันนี้สมาชิกฯ  มาประชุมครบองคประชุม   ผมขอเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๒ ประจาํป ๒๕๖๐  และขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
อานประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่องการเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  
ครั้งท่ี  ๒  ประจําป ๒๕๖๐ 

เลขาฯ กราบเรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขออนุญาตอานประกาศ
สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   สมัยสามัญ   สมัยท่ี ๓   
ครั้งท่ี  ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื่อง  การเปดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๖๐ 

……………………. 
ดวยสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ประจําป  ๒๕๖๐  มีกําหนด  ๓๐  วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกําหนดการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ครั้งท่ี ๒  ประจาํป ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

              จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๕   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     
(นายสิงหคํา   แสงหลา) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 



-๓- 

ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานสภาแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑. เรื่องทางวัดตนเหียว ไดรับเปนเจาภาพ จัดรายการฟงเทศน รถดวนขบวนพิเศษของกลุม  
หนุมสาวจังหวัดเชียงใหมในคืนนี้ เวลา ๒๐.๐๐ น. ขอเรียนเชิญทุกทานนะครับ 
๒. เรื่องทางวัดกูเสือไดรับเปนเจาภาพจัดรายการฟงเทศน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อําเภอสารภี ในวันเสารท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ เหนือ เวลา ๑๙.๓๐ น. 
ขอเรียนเชิญทุกทาน รับฟงเทศนนะครับ 
๓. เรื่องประชุมวิชาการสันนิบาตภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๗ – ๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ          
พระชนมพรรษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี ๑ 
                              ประจาํป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ประธานฯ            ขอใหสมาชิกฯ ทุกทาน ไดตรวจดูรายงานการประชุมท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว                                  
                        มีสมาชิกฯ  ทานใดจะขอแกไข  เพ่ิมเติม เชิญครับ 

   -ไมมี- 

  หากไมมี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
  ครั้งท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๒     เสียง 
 ไมเห็นชอบ   -   เสียง 
 งดออกเสียง   -    เสียง 
 
มติท่ีประชุม เปนอันวาท่ีประชุมเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ  

สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 เห็นชอบ ๑๒ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ดวน  (ถามี)  
                                              -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกระทู  (ถามี) 

-ไมมี- 
 
 
 



   -๔- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  วาระท่ี ๒ , ๓ 

ประธานฯ จากการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม  
๒๕๖๐  ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ แหงนี้มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแลว และสภาเทศบาลฯ ไดมีมติกําหนดแปรญัตติ จํานวน ๓  วัน  
คือ  วันท่ี ๘ - ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  บัดนี้  ไดครบกําหนดแปรญัตติแลว คณะกรรมการตรวจราง
และแปรญัตติเทศบัญญัติ  ไดรายงานใหประธานสภาเทศบาลฯ  ทราบแลว จึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการฯ  ไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ  ตอไป  ขอเรียนเชิญ 

นายพงศพันธุฯ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผม นายพงศพันธุ ทารส สมาชิกสภาเทศบาล ตําบล                             
ยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอแถลงตอสภาแหงนี้วา จากการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมแหงนี้มีมติรับ
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแลว และสภา
เทศบาลฯ ไดมีมติกําหนดแปรญัตติจํานวน ๓ วัน คือวันท่ี ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
แปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงขอเท็จจริงปรากฏวา                                                                                                                                                                                                                                                          
ไมมีคณะผูบริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง มายื่นขอแปรญัตติในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ และคณะกรรมการก็ไมไดแกไขรายละเอียดแตอยางใด          
ซ่ึง กระผมไดนําเรื่องเรียนประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามเอกสารท่ีไดสงไปใหแลว และขอ
สรุปมติท่ีประชุม  

มีรายละเอียดดังนี้     

        สวนท่ี ๑ คําแถลงงบประมาณ    - ไมมีการแกไข – 

 สวนท่ี ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล   - ไมมีการแกไข – 

   ช่ือเทศบัญญัต ิ     - ไมมีการแกไข – 

  รายละเอียดประมาณการรายรับ          - ไมมีการแกไข – 

   รายละเอียดประมาณการรายจาย          - ไมมีการแกไข – 

สวนท่ี ๓ งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล    - ไมมีการแกไข – 

   รายละเอียดประมาณการรายรับ          - ไมมีการแกไข – 

   รายละเอียดประมาณการรายจาย          - ไมมีการแกไข –  

 จึงเรียนมาเพ่ือใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

ประธานฯ ตอไป  ขอเชิญเลขาฯ  ชี้แจงเรื่องระเบียบฯ  และข้ันตอน 

 

 



       -๕- 

เลขาฯ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตามระเบียบฯ ญัตติรางเทศบัญญัติท่ีสภาเทศบาลลงมติรับ
หลักการในวาระท่ี ๑ แลว ในการพิจารณาวาระท่ี ๒ จะพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีการแปรญัตติหรือ           
ท่ีคณะกรรมการแกไข  ขอเท็จจริงปรากฏวาไมมีการแปรญัตติและคณะกรรมการก็ไมมีการแกไข  ถือวา
สภาไดมีการพิจารณาในวาระท่ี ๒ แลว 

ประธานฯ เม่ือปรากฏวา ในระหวางกําหนดเวลาแปรญัตติไมมีคณะผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาเทศบาล     
ตําบลยางเนิ้ง ทานใดเสนอคําแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ก็ไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แตอยางใด จึงถือวาสภาเทศบาลฯ แหงนี้ได
พิจารณาในวาระท่ี ๒ แลว ลําดับตอไปขอใหเลขานุการตรวจสอบองคประชุมครับ  

เลขานุการฯ เรียน ทานประธานสภา ท่ีเคารพ ขณะนี้ในท่ีประชุมมีสมาชิกเขารวมประชุมท้ังสิ้น ๑๒ ทาน  
ครบองคประชุม 

ประธานฯ ตอไปจะเปนการขอรับความเห็นชอบในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๓ มีสมาชิกฯ  ทานใด  เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือ 

ประชุม  เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
ไมเห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 

มติท่ีประชุม     เปนอันวา  สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบในการตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
                    ไมเห็นชอบ   - เสียง 
                    งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖    ญัตติขออนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานฯ        เชิญทานนายกฯ ชี้แจง 

นายกฯ  กราบเรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 

ขาพเจา  ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล อนุมัติใหเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
กันเงินหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคาร  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๑  โครงการ  
งบประมาณรวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 



    -๖- 

หลักการ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕  การกันเงิน ขอ ๕๙  ในกรณีท่ี
มีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป   

เหตุผล 

เทศบาลฯ ไดบริหารงบประมาณ โดยโอนเงินงบประมาณเหลือจายหรืองบประมาณที่ไมมี
ความจําเปนตองใชไปต้ังจายรายการใหม  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคาร รายการ
และเหตุผลที่ขอกันเงิน ดังน้ี 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
- โครงการกอสรางอาคารเรียนอเนกประสงค ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาดกวาง ๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โรงเรียนเทศบาลตําบลยางเนิ้ง งบประมาณกอสราง 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณกอสรางรวม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใชงบประมาณ ป ๒๕๖๐ จํานวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใชงบประมาณในป  ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  

เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญ มีข้ันตอนในการกําหนดราคากลางและการจัดซ้ือจัดจาง
หลายข้ันตอน  จึงไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

    จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล  เพ่ือขอรับความเห็นชอบอนุมัติใหเทศบาลตําบลยางเนิ้ง    
กันเงิน ตามระเบียบฯ ตอไป 

นายกเทศมนตรี 
 
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 

-ไมมี- 

หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ  

ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  

มติท่ีประชุม      เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจายในปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ 

เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 
 
 



       -๗- 

ระเบียบวาระท่ี ๗     เรื่อง อ่ืน ๆ  

ประธานฯ          มีสมาชิกฯ  ทานใดมีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม  เชิญครับ 

-ไมมี- 
 

หากไมมีสมาชิกทานใด   ผมขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา      ๐๙.๒๐   น. 
 
                           (ลงชื่อ)             ผูจดรายงานการประชุม 
                       (นางศิริญญ    บรรเลง) 
                          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

                           (ลงชื่อ)       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายโกศล    ทองสวาง) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

(ลงชื่อ)                 ประธานคณะกรรมการ 
     (นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน) 
 

(ลงชื่อ)                   กรรมการ 
                           (นายวิชัย    ลาปน) 

 
(ลงชื่อ)                 กรรมการและเลขาฯ 

          (นายมานพ    ถาเกิด) 
 

 
   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ   

สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 

(ลงชื่อ)      สงิหคํา    แสงหลา ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         
                            (นายสงิหคํา    แสงหลา) 
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