
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 3/๒๕61  

วันที่  27 สิงหาคม  ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

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

          พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 
ผู้ลาประชุม  
1.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี  ลาพบแพทย์ตามนัด 

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. นายอภิชาติ  เทพชา   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  
7. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นายนิพนธ์  กันทาใจ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง 
10. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
11.สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
12. นางสาวพัชรินทร์ เรือนชื่น   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี- 
/เริ่มประชุม... 



-2- 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิชัย อินต๊ะ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง ๑0 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้อง
ประชุม แต่เนื่องจากนายประสงค์ จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะมีอาการ
ไอ เจ็บคอและไม่มีเสียง จึงมอบหมายให้นายปิยะ ทรงสุภา ประธานสภาเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ 17 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เลขานุการสภาฯจึงได้เชิญรองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายปิยะ ทรงสุภา  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี       
รองประธานสภาเทศบาลฯ         คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                          วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีสมัยสามัญ สมัยที่สาม 

ครั้งที่ 3/๒๕61 ซึ่งกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

              -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕61 

นายปิยะ ทรงสุภา  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ        สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที ่2/๒๕61 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้วทุกหน้า 
ทุกตัวอักษร ว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุม  
ไม่มีผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมใคร่ขอมติ        
ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 ที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านผู้ใดไม่รับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2/๒๕61  
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายปิยะ ทรงสุภา รองประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี3... 
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ระเบียบวาระท่ี   ๓  ญัตติที่เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา  

 (3.1) ญัตติ เรื่อง รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายปิยะ ทรงสุภา  -ขอเชิญคุณศรีนวล สุภาวัฒน ์ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นางศรีนวล สุภาวัฒน์  -เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
ประธานคณะกรรมการ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลสารภี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้มีมติคัดเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติ
เลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ประกอบด้วย 

    1) นางศรีนวล สุภาวัฒน์ สท.เขตท่ี 2 เป็นประธานกรรมการฯ 
    2) นายสมพล ศรีฝั้น สท.เขตที่ 2 เป็นกรรมการ 
    3) นายกฤศ แก้วมา สท.เขตที่ 2 เป็นกรรมการ 
    4) นายวิทยา เมืองลือ สท.เขตที่ 1 เป็นกรรมการ 
    5) นายนิกร จันต๊ะก๋อง สท.เขตท่ี 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 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 

 

 

คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติให้ก าหนดระยะเวลา   
ยื่นค าแปรญัตติ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.   
เป็นเวลา 3 วัน รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติ 
ได้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว 
ไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯได้ประชุมกันแล้ว   
มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ    
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. ๒๕62 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นายปิยะ ทรงสุภา  -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายพิชัย  อินต๊ะ   - กระผม นายพิชัย  อินต๊ะ 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  

 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ทรงสุภา  -เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่า ไม่มีผู้ใดยื่นค าแปรญัตติ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ         และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณา       
โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
และไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปร
ญัตติใดๆ  

จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขณะนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสารภีอยู่ในต าแหน่ง 10 คน อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้รวม 9 คน 
ครบองค์ประชุม กระผมจึงใคร่ขอมติ ที่ประชุมฯว่า ท่านใดเห็นชอบร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62          
ที่นายกเทศมนตรีเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระที่ 2 นี้
ไปสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน)    
ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบรายงานความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติในการแปรญัตติและให้ผ่านร่างเทศบัญญัติฯในวาระที่ 2 นะครับ                      

มติที่ประชุมฯ  -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯและให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายปิยะ ทรงสุภา รองประธานสภาฯ 

(3.3) ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นายปิยะ ทรงสุภา  -ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รองประธานสภาเทศบาลฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระที่ 3  

ขอเรียนเชิญครับ 

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

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ทรงสุภา  -ท่านสมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3   
รองประธานสภาเทศบาลฯ     นี้หรือไม่  

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ 

นายปิยะ ทรงสุภา  -หากไม่มีสมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีอยู่ในต าแหน่ง 10 คน  

อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ รวม 9 คน ครบองค์ประชุม กระผมจึงใคร่ขอมติ 
ที่ประชุมฯว่า สภาเทศบาลต าบลสารภีเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่         
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
(ไม่มี) 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
สารภี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุมฯ   -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  

 จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายปิยะ ทรงสุภา รองประธานสภาฯ 

นายปิยะ ทรงสุภา -หากสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
รองประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แล้ว  
 กระผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ นี้ เสนอให้นายอ าเภอสารภีผู้รับมอบ 
 อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ  

นายปิยะ ทรงสุภา     - ล าดับต่อไปเป็นวาระเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม่ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

ปิดการประชุมเวลา  ๑0.4๐   น. 

 
 

 
ลงชื่อ              พิชัย อินต๊ะ                  ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายพิชัย อินต๊ะ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 



วิสามัญ 
  3                     1             2561                            14 กันยายน 2561 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี      
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 3/๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่    27    สิงหาคม  ๒๕61  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย.........................
สมัยที่ ................. ครั้งที่......................./....................... เมื่อวันที่ ......................................................... ............. 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 


