
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2/๒๕62  

วันจันทร์ที่  26 สิงหาคม  ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๓.  นายวิทยา  เมืองลือ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๔.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๕.  นายวิรัตน ์  ปันเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี   
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
7.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8.  นายสมศักดิ ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9.  นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 
3. นายพิชัย  อินต๊ะ  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 
ผู้ลาประชุม -ไม่มี-  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี
๒. นายศุภกร  สุวรรณมณ ี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
5. นายวิโรจน ์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
6. นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  
7. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสารภ ี
8. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายนิพนธ์  กันทาใจ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
11. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
12. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
13. นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี- 
/เริ่มประชุม... 



-2- 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
                                         วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม 

ครั้ งที่  2/๒๕62 ข้าพเจ้าขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ        
การประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

              เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ  (พ.ศ.2561 – 2565) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด          
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ซึ่งผ่านการ พิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลสารภีและเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลสารภี 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสามารถน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
นายกเทศมนตรีต าบลสารภีจึงได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลสารภี เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสารภีได้รับทราบและจะได้จัดส่งเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ให้กับทุกท่านต่อไป 

 
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ  
สมัยทีส่าม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกคนได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้สมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า ทุกตัวอักษร
ว่ามีข้อความใดท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะแก้ไข
ข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า 
ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ครั้ งที่  1/2562 เมื่อวันที่  14 สิ งหาคม 2562 โปรดยกมือ          
(มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 1/๒๕62  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

 (3.1) ญัตติ เรื่อง รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ขอเชิญคุณศรีนวล สุภาวัฒน์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นางศรีนวล สุภาวัฒน์  -เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
ประธานคณะกรรมการ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลสารภี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติคัดเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติ
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ประกอบด้วย 

    1) นางศรีนวล สุภาวัฒน์   เป็นประธานกรรมการฯ 
    2) นายสมพล ศรีฝั้น   เป็นกรรมการ 
    3) นายกฤศ แก้วมา   เป็นกรรมการ 
    4) นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ   เป็นกรรมการ 
    5) นายนิกร จันต๊ะก๋อง   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

เนื่องจาก... 
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 เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 
ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง       
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยกับการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติให้ก าหนดระยะเวลา   
ยื่นค าแปรญัตติ ในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา  
08.3๐ -16.30 น. วันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ – 
16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
รวม 3 วัน รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติ     
ได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว 
ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสารภี
แล้วมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ
ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯไปพิจารณา 
2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
ดังกล่าว 
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปร
ญัตติใด ๆ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

(๓.2) ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นายวิทยา... 
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นายวิทยา เมืองลือ  - ข้าพเจ้า นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ   ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   
                                         ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน    
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก  

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่า ไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ          และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา       
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปร
ญัตติใดๆ  

จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขณะนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสารภีอยู่ในต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้  9 คน     
ครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอมติที่ประชุมฯว่า ผู้ใดเห็นชอบร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63          
ที่นายกเทศมนตรีเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้
ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน)ท่านใด    
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ  -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯและให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาฯ 

(3.3) ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่ 3 
 

นายวิทยา... 
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นายวิทยา เมืองลือ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ           สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔    
                                         ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสาม ไม่มีการ 
                                         อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
                                         ถ้ามีเหตุอันสมควร  
      ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ 
  ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ท่านสมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3   
ประธานสภาเทศบาลฯ     นี้หรือไม่  

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีอยู่ในต าแหน่ง 9 คน  

อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ รวม 9 คน ครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าจะขอมติ 
ที่ประชุมฯว่า สภาเทศบาลต าบลสารภีเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่         
โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

มติที่ประชุมฯ   -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  

 จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาฯ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง -หากสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 แล้ว  
 ข้าพเจ้าจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ เสนอให้นายอ าเภอสารภีผู้รับมอบ 
 อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ  

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  - ล าดับต่อไปเป็นวาระเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มีขอปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา  ๑0.4๐   น. 
 

 ลงชื่อ           วิทยา เมืองลือ            ผู้จดบันทึกการประชุม            
               (นายวิทยา เมืองลือ) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภ ี
 

 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี      
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2/๒๕62 แล้ว เมื่อวันที่     26     สิงหาคม  ๒๕62 

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยวิสามัญ       
สมัยที่       1      ครั้งที ่  1    /    2562   เมื่อวันที่        19 กันยายน 2562 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                        ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 


