
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

*************************** 
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         เลิศหัสดีรตัน 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 นายสาธิต           เหมทานนท ผจก.สถานธนานุบาล สาธิต        เหมทานนท  
๑๒ นางสาววารุณี    พรเจริญเกียรต ิ หน. ฝายอํานวยการ วารุณี     พรเจริญเกียรต ิ  
๑๓ นางศิริญญ          บรรเลง นักจัดการงานท่ัวไปฯ ศิริญญ       บรรเลง  
๑๔ นางสาวยุพาวรรณ  สุขดี จนท.วิเคราะหนโยบาย ยุพาวรรณ   สุขด ี  
๑๕ นายภมรพล        ขันคํา จนท.รักษาความสงบฯ ภมรพล      ขันคํา  
๑๖ นายพิษณุ           รอดเจริญ ผูชวยระบบคอมพิวเตอร พิษณุ         รอดเจริญ  
๑๗ นางพรสุดา         อภิวงคงาม พนักงานจาง พรสุดา       อภิวงคงาม  



 
-๒- 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑๘ นางสาวชุติมณฑน    ไชยเฟย ผช.นวก.ประชาสัมพันธ ชุติมณฑน    ไชยเฟย  
๑๙ นางสิริมนี             ดํารงครักษ พนักงานจาง สิริมนี         ดํารงครักษ  

 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได 
เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เขาหองประชุมพรอมท้ังเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบ
วาระ  ดังตอไปนี้   

ประธานฯ สวัสดีครับ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  วันนี้สมาชิกฯ  มาประชุมครบองคประชุม ผมขอเปด
ประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐  และขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ อานประกาศอําเภอสารภี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  
ประจําป ๒๕๖๐ 

เลขาฯ        กราบเรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอ
อนุญาตอานประกาศอําเภอสารภี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  
๒  ประจําป  ๒๕๖๐ 

ประกาศอําเภอสารภี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจาํป ๒๕๖๐ 

……………………. 
ดวยประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดยื่นหนังสือตอนายอําเภอสารภี ขออนุญาตเปด

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม และพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมท้ังพิจารณา      
ขอราชการตาง ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตั้งแตวันท่ี ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  และคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๔๑๒๐/๒๕๕๙ ลง
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องการมอบอํานาจใหนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม จึงใหเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป 
๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน  

 

   จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี    ๔   เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

 สภุาพรรณ   บุญถนอม 
     (นางสุภาพรรณ   บุญถนอม) 

    นายอําเภอสารภี 



-๓- 
ประธานฯ ผมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ๑. เรื่องขอเชิญรวมกิจกรรมปลูกตนยางนา ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร ณ บริเวณถนนสายขัวมุง ปาบง สองขางทางตั้งแตโรงเรียนสารภีพิทยาคมถึงแยก  
โรงเรียนวชิราลัย 

๒. เรื่อง พุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทางวัดแสนหลวงไดรวมกันเปนเจาภาพ รายการเทศนรถดวน   
ขบวนพิเศษของกลุมหนุมสาวจังหวัดเชียงใหม ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ขอเชิญชวนทุกทานรวม    
ฟงเทศนดวยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒    
 ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ประธานฯ   ขอใหสมาชิกฯ  ทุกทานไดตรวจดูรายงานการประชุม ท่ีไดสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว     
มีสมาชิกฯ  ทานใดจะขอแกไข  เพ่ิมเติม เชิญครับ           

-ไมมี-     

หากไมมี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
ครั้งท่ี ๒ ประจาํป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
ท่ีประชุม          เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 

ไมเห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒  ประจาํป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ    ๑๒ เสียง 
ไมเห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ดวน  (ถามี)  
                                    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องกระทูถาม  (ถามี) 
                                   - ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
    เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม (เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ) 

ประธานฯ ขอเชิญทานนายกฯ  ชี้แจง   

นายกฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 
   ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอเสนอญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 

ตําบลยางเนิ้ง  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจาย 
เปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 



     -๔- 
หลักการ 

เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
(สามแสนบาทถวน) ตามรายการดังนี้  

 รายการโอนเพ่ิม 
          ตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ลงทุน หมวด คาครุภัณฑ ประเภท คา
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือเปนคาใชจายใน
การซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงครุภัณฑของเทศบาล 
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา 
๗๑ ขอ ๖ ขอโอนเพ่ิม จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบ ดําเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพ่ือจายเปนคา
เดินทางไปราชการภายในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานและลูกจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางด วน พิ เศษ ค าธ รรม เนี ยมในการใช สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือใชในกิจการเทศบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ.2560 - 
2562) หนา 91 ขอ 6 ขอโอนลดจํานวน 5,000 บาท
2. แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบดําเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน 
ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา เครื่องปรับอากาศ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน อ่ืนๆฯลฯ  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560 -
2562) หนา 91 ขอ 6 ขอโอนลดจํานวน 2,130 บาท 
สํานักปลัด 
1.แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง  หมวด งบกลาง 
ประเภท สํารองจาย เพ่ือจายในกรณีไมสามารถคาดการณ
ในลวงหนา หรือตามหนังสือสั่งการนโยบายจังหวัด อําเภอ
หรือ ตามความจําเปนเหมาะสม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หนา 91 ขอ 6    
ขอโอนลดจํานวน 144,700 บาท  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -๕- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

 ๒. แผนงาน บริหารงานท่ัวไป งาน บริหารท่ัวไป งบ 
ดําเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวกับ
การรับรองและพิธีการ คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญตาง ๆ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดซุม
เฉลิมพระเกียรติ คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาจัดซ้ือผา
แพรผาริ้ว  ธงชาติ ปายสัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คา
พานพุมถวายสักการะ พวงมาลา คาดอกไม กระเชา
ดอกไม  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาวงดุริยางค และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง  
คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด  ปรากฏในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560 -
2562) หนา 91 ขอ 6 ขอโอนลด จํานวน 6,000 บาท 
๓. แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน สงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวด  
คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจาย
โครงการตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดิน
ยางเนิ้ง” เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดตั้งตลาดนัดชุมชน เก่ียวกับผลิตผลทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑหัตถกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง กิจกรรมเพ่ือใหกลุมแมบาน      
กลุมเกษตร กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ได
มีโอกาสนําสินคาของตนเองมาจัดจําหนาย สงเสริม
ชองทางการจําหนายและการตลาดสินคาทางการเกษตร
ผลิตภัณฑหัตถกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง กิจกรรมเพ่ือใหกลุมแมบาน      
กลุมเกษตร กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ได
มีโอกาสนําสินคาของตนเองมาจัดจําหนาย สงเสริม
ชองทางการจําหนายและการตลาดสินคาทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑสินคาและบริการของประชาชนในชุมชน  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด 
 



      -๖- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

 ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป เทศบาลตําบล    
ยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หนา 72 ขอ 1 สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุล
และยั่ งยืนของจังหวัดเชียงใหม ขอโอนลด จํานวน 
30,000 บาท 
กองการศึกษา 
1. แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน สงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบ เงินอุดหนุน หมวด 
เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ อุดหนุน   
ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ตามโครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบานเพ่ือ
สรางความสมานฉันทในสังคมไทย ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         
กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หนา 28  
ขอ2 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการสรางความ
ม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ของ
จังหวัดเชียงใหม ขอโอนลด จํานวน 7,000 บาท 
2. แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน งาน สงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบ เงินอุดหนุน หมวด 
เ งิ น อุ ดหนุ น  ป ร ะ เ ภ ท เ งิ น อุ ดหนุ น กิ จ ก า ร ท่ี เ ป น
สาธารณประโยชน อุดหนุนหนวยอบรมประชาชนตําบล
ยางเนิ้ง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม และ
ประชาสัมพันธการดําเนินการทางคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ประชาชน  หรือโครงการของหนวยอบรมประชาชนตําบล
ยางเนิ้ง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559
หน วยงาน ท่ีรับผิดชอบกองการ ศึกษา ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลสามป   เทศบาลตําบลยางเนิ้ ง    
(พ.ศ. 2560-2562) หนา 22 ขอ 4  สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรการสรางสังคมแหงวัฒนธรรมและ
คุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ของจังหวัดเชียงใหม ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม ขอโอนลด จํานวน 
40,000 บาท 
 

 
 
 



-๗- 
โอนเพ่ิม โอนลด 

 ๓. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน 
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน งบ ดําเนินงาน หมวด คาใช
สอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจายในการจัด
กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด
กิจกรรมวันสํา คัญทางศาสนา ปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ
ปฏิ บั ติ ร าช การขององค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิ น           
พ.ศ. ๒๕๔๒ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองการศึกษา  
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป เทศบาลตําบล    
ยางเนิ้ง (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๒๙ ขอ ๒ สอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตรการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม และ
คุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของจังหวัดเชียงใหม ขอโอนลดจํานวน ๒๙,๑๗๐ บาท 
๔. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน 
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน งบเงินอุดหนุน หมวด    
เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนสภา 
วัฒนธรรมตําบลยางเนิ้ง เพ่ือเปนคาใชจายในการอุดหนุน
กิจกรรมแหเทียนพรรษา ดําหัวผูสูงอายุ ประเพณียี่เปง 
ประเพณีปใหมเมือง ขนทรายเขาวัด ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป เทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง (พ.ศ. 2560-2562) หนา 29 ขอ 1  
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการสรางสังคมแหง
วัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดเชียงใหม ขอโอนลด
จํานวน 36,000 บาท 

รวมโอนเพ่ิม ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมโอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
เนื่องจาก นโยบายของคณะรฐัมนตรี เรื่องขยะเปนวาระแหงชาติ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดมีบันทึกขอตกลงกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมในการรวมดําเนินโครงการจังหวัดสะอาด 
ใหครอบคลุมท้ังจังหวัด  และกองสาธารณสุขฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานการรักษาความสะอาด
ภายในพ้ืนท่ี และผูบริหารเทศบาลฯ มีนโยบายใหดําเนินโครงการเขียวสด สะอาด ลดมลพิษ ชีวิต
สดใส ในการดําเนินโครงการมีการจาง พนักงานทําความสะอาดในหมูบานภายในเขตเทศบาล  
และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
สะอาดของจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนเพ่ือใหการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  



     -๘- 
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงคของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ 
หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

 จึงขอเสนอญัตติตอประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ตามระเบียบฯ ตอไป 

    นายกเทศมนตร ี

ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปราย เชิญครับ 
-ไมมี- 

  หากไมมี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับญัตติขางตน โปรดยกมือ  
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบในญัตติขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม (เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ) 
เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 

  ไมเห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๑) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ   

ประธานฯ ขอเชิญทานนายกฯ  ชี้แจง   
นายกฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ 

ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ฉบับนี้  มาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  
ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวมาดวย
แลว 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

ดาน ยอดรวม   

ดานบริการชุมชนและสังคม  

         แผนงานเคหะและชุมชน    1,250,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

         แผนงานงบกลาง      25,600 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,275,600 
 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณ ซ่ึงไดแจกจายใหทุกทานไดรับทราบลวงหนาแลว 



       -๙- 
ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ทุกทานไดอภิปรายเก่ียวกับรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ขอเชิญครับ  
-ไมมี-  

ประธานฯ หากไมมี ขอปดการอภิปราย ขอใหเลขานุการ ตรวจสอบองคประชุมครับ 
เลขาฯ  เรียน ทานประธานสภา ท่ีเคารพ ขณะนี้ในท่ีประชุมมีสมาชิกเขารวมประชุมท้ังสิ้น ๑๒ ทาน 
  ครบองคประชุม 
ประธานฯ ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๑) ประจําป ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๑) ข้ันรับหลักการ  โปรดยกมือ 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 

ไมเห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง      

มติท่ีประชุม เปนอันวา สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบในการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ (วาระท่ี ๑) ข้ันรับหลักการ 

 เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
                    ไมเห็นชอบ   - เสียง 
                    งดออกเสียง   - เสียง  
ประธานฯ        ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบขอบังคับในการประชุม 
เลขาฯ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๔๕ ระบุวา ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สามวาระรวด
ไมได และในการพิจารณาในวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น ประกอบกับ ขอ ๔๙ 
ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ
แปรญัตติดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติ พรอมท้ังพิจารณากําหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตอไป ท้ังนี้คณะกรรมการแปรญัตติ  
มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 

ประธานฯ ตามท่ีเลขาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหสมาชิกฯ ทราบนั้น ผมขอถามท่ีประชุมวาคณะกรรมการ     
แปรญัตติรางขอบัญญัติในครั้งนี้ จะตั้งคณะกรรมการจํานวนก่ีทาน 

สท.เอกศิษฐ กราบเรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ กระผมนายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลยางเนิ้ง 

  ขอเสนอวาเห็นควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน ๓ ทาน 

ประธานฯ ขอผูรับรองครับ 
๑. นางโสภา   สารพฤกษ 
๒. นางสาวเกษดา  ศรีฟอง 

  มีผูรับรองถูกตองนะครับ มีทานใดจะเสนออีกหรือไม 

    -ไมมี- 



       -๑๐- 
มติท่ีประชุม เปนอันวาสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๓ ทาน  
ประธานฯ ขอเชิญเลขาฯ  ชี้แจงเก่ียวกับวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ    
เลขาฯ  เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมท้ังท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) สรุปไดดังนี้ 
- วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอชื่อ และมีผูรับรองไมนอยกวา 

สองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ์รับรองไดครั้งเดียว 
- การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน และใหนําวิธีการเลือก ตามขอ ๑๒ คือ วิธีการเลือก 

รองประธานสภาฯ มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ ใหเลือกคนท่ีหนึ่งกอน แลวเลือกคนลําดับ
ตอไป โดยใชวิธีการตามขอ ๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม กลาวคือ ใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนน
เลือกจากชื่อท่ีเสนอ โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับ
แลวใหประกาศคะแนนตอท่ีประชุม ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุด 
เทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิมถาผลการเลือกตั้ง
ใหม ปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลาก เฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 

- ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานฯ เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคน มาชวย 
ในการนับคะแนน 

ประธานฯ ทุกทานคงทราบข้ันตอนตาง ๆ แลวนะครับ มีผูท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมี ขอเริ่มใหมี 
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ โดยเริ่มใหมีการเสนอชื่อคนท่ีหนึ่ง  ขอเชิญครับ 

สท.มานพฯ เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายมานพ  ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ขอเสนอชื่อนางสาวเกษดา  ศรีฟอง เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหนึ่ง 
ประธานฯ ขอผูรับรอง จํานวน ๒ คน 
  ๑. นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน 
  ๒. นายพงศพันธุ  ทารส 
  มีสมาชิกฯ ทานใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรือไม เชิญครับ 
   -ปรากฏวาไมมี- 
มติท่ีประชุม จึงเปนอันวา สภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบให นางสาวเกษดา  ศรีฟอง เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนท่ีหนึ่ง 
ประธานฯ ตอไป เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสอง ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
สท.ชูชาติฯ เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายชูชาติ  นันติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ขอเสนอชื่อ นายวิชัย  ลาปน เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสอง 
ประธานฯ ขอผูรับรอง จํานวน ๒ คน 
  ๑. นายมานพ   ถาเกิด 
  ๒. นายวิโรจน  สุตา 
  มีสมาชิกฯ ทานใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรือไม เชิญครับ 
   -ปรากฏวาไมมี-  
มติท่ีประชุม จึงเปนอันวา สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบให นายวิชัย  ลาปน เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนท่ีสอง 
ประธานฯ ตอไป เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสาม ขอเชิญเสนอ ชื่อครับ 
สท.พงศพันธุฯ เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายพงศพันธุ  ทารส  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  ขอเสนอชื่อ นายวิโรจน  สุตา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสาม 
 



       -๑๑- 
ประธานฯ ขอผูรับรอง จํานวน ๒ คน 
  ๑. นายวิชัย     ลาปน 
  ๒. นายชูชาติ   นันติ 
  มีสมาชิกฯ ทานใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรือไม เชิญครับ 
   -ปรากฏวาไมมี- 
มติท่ีประชุม จึงเปนอันวา สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบให นายวิโรจน  สุตา เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คนท่ีสาม 
ประธานฯ จึงเปนอันวา คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ประกอบดวย 
 ๑) นางสาวเกษดา  ศรีฟอง 
 ๒) นายวิชัย         ลาปน 
 ๓) นายวิโรจน      สุตา 

ประธานฯ ในเม่ือมีคณะกรรมการแลวนะครับ ตอไปขอใหพิจารณาวาจะกําหนดการแปรญัตติ จํานวน ก่ีวัน 
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 

สท.มานพฯ กราบเรียนทานประธานฯ ท่ีเคารพ กระผมนายมานพ  ถาเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
ขอเสนอใหแปรญัตติมีกําหนด ๑ วัน คือวันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึง  
เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  ณ หองประชุมสภาเทศบาลฯ 

ประธานฯ ขอผูรับรองดวยครับ 
  -มีผูรับรองถูกตองคือ- 
  ๑. นายพงศพันธุ  ทารส 
  ๒. นางสาวเกษดา  ศรีฟอง 
ประธานฯ มีสมาชิกฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม เรียนเชิญครับ 
    -ไมมี- 
มติท่ีประชุม เปนอันวา สภาแหงนี้มีมติเห็นชอบในการกําหนดแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   มีกําหนด ๑ วัน  คือ  วันท่ี ๑๑ กันยายน  
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

ประธานฯ ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติรับไปดําเนินการตอไป และขอนัดประชุมสภาเทศบาล  
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ครั้งตอไป เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 
1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  วาระท่ี 2,3 ในวันท่ี ๑๘ กันยายน 25๖๐ เวลา 09.00 น.             
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง                                

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานฯ   มีสมาชิกฯ  ทานใด  มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม  เชิญครับ 
สท.พงศพันธุฯ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ กระผมนายพงศพันธุ  ทารส ขอเสนอ

เรื่องความเสียหายเก่ียวกับประปาหมูบาน กรณีรถเกิดอุบัติเหตุเก่ียวสายไฟ ทางเทศบาลฯ ไดรับ
ความเสียหายทางดานหลอดไฟ ทางหมูบานก็ไดรับความเสียหายทางเสาไฟ ผมขอเสนอผานทาน
ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไปยังทานนายกฯ และคณะผูบริหารของเทศบาลฯ เก่ียวกับ
เรื่องคดีและคาเสียหาย เนื่องจากไดผานเวลามาเนิ่นนานแลว ขอบคุณครับ 

ประธานฯ จะใหผูบริหารดําเนินการตอไปครับ  
 
 



       -๑๒- 

ประธานฯ   มีสมาชิกฯ  ทานใด  มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม  เชิญครับ 

สท.วิชัยฯ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ท่ีเคารพ กระผมนายวิชัย  ลาปน สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ขอขอบพระคุณกับคณะผูบรหิาร ท่ีชาวบานไดรองเรียนในการทําทางขาม
ทางรถไฟ พ่ีนองชาวบานไดฝากขอบพระคุณ คณะผูบริหารท่ีทําใหเปนท่ีเรียบรอย ขอบคุณครับ 

ประธานฯ   มีสมาชิกฯ  ทานใด  มีเรื่องอ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม  เชิญครับ 

   -ไมมี- 

หากไมมี  ขอขอบคุณสมาชิกฯ  ทุกทาน  และขอปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา         ๐๙.๓๐     น. 
 
 

                        (ลงชื่อ)                  ผูจดรายงานการประชุม 
(นางศิริญญ   บรรเลง) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

                        (ลงชื่อ)                                      ผูตรวจรายงานการประชมุ 
(นายโกศล    ทองสวาง) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
 

(ลงชื่อ)                 ประธานคณะกรรมการ 
     (นายเอกศิษฐ   เชาวธํารงวรรธน) 
 

(ลงชื่อ)                   กรรมการ 
                           (นายวิชัย    ลาปน) 

 
(ลงชื่อ)                 กรรมการและเลขาฯ 

          (นายมานพ    ถาเกิด) 
 
 

   สภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  สมัยวิสามัญ   
สมัยท่ี  ๒  ประจําป  ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
(ลงชื่อ)             ประธานสภาเทศบาลตําบลยางเนิ้ง         

(นายสิงหคํา    แสงหลา) 
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