บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕62
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี
***************************************
ผู้มาประชุม
๑. นายประสงค์
๒. นายปิยะ
๓. นายวิทยา
๔. นางศรีนวล
๕. นายวิรัตน์
6. นายนิกร
7. นายสมพล
8. นายสมศักดิ์
9. นายกฤศ
พ้นสมาชิกภาพ
1. นายสมบูรณ์
2. นายปริญญา
3. นายพิชัย

จันต๊ะกอง
ทรงสุภา
เมืองลือ
สุภาวัฒน์
ปันเจริญ
จันต๊ะก๋อง
ศรีฝั้น
ปัญเจริญ
แก้วมา

ตาแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี

บุญชู
ศิริอ้าย
อินต๊ะ

เสียชีวิต
ลาออก
ลาออก

ขาด -ไม่มีผู้ลาประชุม -ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัญญา
๒. นายศุภกร
3. นางเตือนใจ
4. นายปริญญา
5. นายวิโรจน์
6. นายพิพัฒน์
7. นางสาวศิริกานดา
8. นางขนิษฐา
9. นายนิพนธ์
10. นางสาวปารชญา
11. นางสาวพลับพลึง
12. สิบเอกวิมล
13. นางสาวณิชากานต์

พรหมศาสตร์
สุวรรณมณี
สุรินทรามนต์
ศิริอ้าย
เลาหกุล
วรสิทธิดารง
รัตนงาม
พุ่มประทีป
กันทาใจ
มาแก้ว
ไชยเมธา
รู้ทานอง
ปิ่นแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลสารภี
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลสารภี
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลสารภี
ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสารภี
ตาแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสารภี
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลตาบลสารภี
ตาแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผอ.กองคลัง
ตาแหน่ง ผอ.กองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
/เริ่มประชุม...

-2เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพื่อตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในตาแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม
นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภี นายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้ ง ที่ 2/๒๕62 ข้ า พเจ้ า ขอด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ด้วยเทศบาลตาบลสารภี ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ซึ่งผ่านการ พิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตาบลสารภีและเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลสารภี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสามารถนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตาบลสารภีจึงได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลสารภี เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสารภีได้รับทราบและจะได้จัดส่งเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) ให้กับทุกท่านต่อไป

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี สมัยสามัญ
สมัยทีส่ าม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
นายประสงค์...

-3นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ขอให้สมาชิกฯ ทุกคนได้ตรวจดูสาเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้สาเนาให้สมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้ว ทุกหน้า ทุกตัวอักษร
ว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะแก้ไข
ข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา ข้าพเจ้าใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า
ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2562 โปรดยกมื อ
(มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี)

มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ตาบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/๒๕62
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
จานวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
1.นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

(3.1) ญั ต ติ เรื่ อ ง รายงานผลการรั บ ค าแปรญั ต ติ แ ละรายงานมติ ข อง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ขอเชิญคุณศรีนวล สุภาวัฒน์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
รายงานผลการรับคาแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี

นางศรีนวล สุภาวัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ

-เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลสารภี
ตามที่สภาเทศบาลตาบลสารภี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัต ติ ร่า งเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติ
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ประกอบด้วย
1) นางศรีนวล สุภาวัฒน์
2) นายสมพล ศรีฝั้น
3) นายกฤศ แก้วมา
4) นายสมศักดิ์ ปัญเจริญ
5) นายนิกร จันต๊ะก๋อง

เป็นประธานกรรมการฯ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เนื่องจาก...

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

-4เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50
กาหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึก ความเห็ น ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้อ ย
จะต้ อ งระบุ ว่ า ได้ มี ห รื อ ไม่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในตอนหรื อ ข้ อ ใดบ้ า ง
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้ว ยกับการแปร
ญั ต ติ นั้ น เป็ น ประการใด การสงวนความเห็ น ของกรรมการแปรญั ต ติ
ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา
ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ปร่ ว มประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย เพื่ อ แถลง
ประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการรับคาแปรญัตติและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้
1. ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลสารภี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส าม ครั้ ง ที่
1/2562 เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติให้กาหนดระยะเวลา
ยื่นคาแปรญัตติ ในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่เวลา
08.3๐ -16.30 น. วันที่ ๑6 สิ งหาคม ๒๕62 ตั้งแต่ เวลา 08.3๐ –
16.30 น. และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
รวม 3 วัน รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอคาแปรญัตติ
ได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสารภี ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้ใดมายื่นคาแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุม เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสารภี
แล้วมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ
ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯไปพิจารณา
2. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ดังกล่าว
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคาแปร
ญัตติใด ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
-รับทราบ

(๓.2) ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
นายวิทยา...

-5นายวิทยา เมืองลือ
เลขานุการสภาฯ

- ข้าพเจ้า นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อ ๕๑ ในการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ส อง ให้ ป รึ ก ษาเรี ย ง
ตามลาดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคาแปรญัตติหรือ เห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก

นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่า ไม่มีผู้ใดยื่นคาแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา
โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณฯ
และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคาแปร
ญัตติใดๆ
จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขณะนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสารภี อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง 9 คน อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง นี้ 9 คน
ครบองค์ ป ระชุ ม ข้ า พเจ้ า จึ ง ใคร่ ข อมติ ที่ ป ระชุ ม ฯว่ า ผู้ ใ ดเห็ น ชอบร่ า ง
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ที่นายกเทศมนตรีเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้
ไปสู่ การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป โปรดยกมือ (มีผู้ ยกมือ 8 คน)ท่านใด
ไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี)

มติที่ประชุมฯ

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯและให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
จานวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาฯ

(3.3) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่ 3
นายวิทยา...

-6นายวิทยา เมืองลือ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-ท่านสมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3
นี้หรือไม่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ

นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-หากไม่มีสมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ
ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสารภีอยู่ในตาแหน่ง 9 คน
อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ รวม 9 คน ครบองค์ประชุม ข้าพเจ้าจะขอมติ
ที่ประชุมฯว่า สภาเทศบาลตาบลสารภีเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่
โปรดยกมือ (มีผู้ยกมือ 8 คน) ผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี)

มติที่ประชุมฯ

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
จานวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
1. นายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาฯ

นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

-หากสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 แล้ว
ข้าพเจ้าจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ เสนอให้นายอาเภอสารภีผู้รับมอบ
อานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายประสงค์ จันต๊ะกอง
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ลาดับต่อไปเป็นวาระเรื่องอื่นๆ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่
หากไม่มีขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑0.4๐ น.
ลงชื่อ

วิทยา เมืองลือ
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายวิทยา เมืองลือ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสารภี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ได้ ต รวจสอบรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลสารภี
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕62 แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕62
เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้
ศรีนวล สุภาวัฒน์
(นางศรีนวล สุภาวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
วิรัตน์ ปัญเจริญ
(นายวิรัตน์ ปัญเจริญ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นิกร จันต๊ะก๋อง
(นายนิกร จันต๊ะก๋อง)
เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่
1 ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2562
ประธานสภาเทศบาลตาบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)

ประสงค์ จันต๊ะกอง
(นายประสงค์ จันต๊ะกอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลสารภี

