
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม   2562   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ รองประธานสภาเทศบาล นิวัฒ  ชุมสันเทียะ  
3 นายพีระพล   แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พีระพล  แบขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด  มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายวิทยา    ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยา  ไชยณรงค์  
7 นายคนึง      นุขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คนึง      นุขุนทด  
8 นายภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ  
9 นายมนูญ     มีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนูญ  มีขุนทด  
10 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
11 นายสมาน  แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  แบขุนทด  
12 นายทองค า    พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ทองค า  พาจันทึก  
13 นายภคพล    ศิริโสม เลขานุการสภาเทศบาล ภคพล  ศิริโสม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ นายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ  
2 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
3 นายอนุพงศ์  เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี อนุพงศ์ เบขุนทด  
4 นายรุจน์      คุมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตร ี รุจน์  คุมขุนทด  
5 นายไพรวัลย์   สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์   สถิตชัย  
6 นางสาวภัทธิรา  บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาล ภัทธิรา  บ ารุงสงค์  
7 นางสาวเจนจริา  วิชาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง เจนจิรา  วิชาภรณ์  
8 นางรัตนา   เหิมขุนทด หัวหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน รัตนา  เหิมขุนทด  
9 นางเนตรนภา  เนตรคุณ นักวิชาการศึกษา เนตรนภา  เนตรคุณ  
10 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและเปิดประชุมสภา   

พร้อมทั้งด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล - ไม่มี -  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   

ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 

  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  28   

พฤษภาคม  2562  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติด่วน (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2563  วาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลต าบล
หนองบัวตะเกียด เชิญครับ 
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นายกเทศมนตรี เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ต าบลหนองบวัตะเกียด ทุกท่าน บัดนี้ 

ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด โดยจะ
ช้ีแจงให้ทราบถึงสถานการณ์คลงั ตลอดจนหลักการและเหตุผล แนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี ้

 สถานการคลัง 
-  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2562   

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดมสีถานะการเงิน ดังนี้ 
1.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  1.1 เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น จ านวนเงิน 44,736,071.83  บาท 
  1.2 เงินสะสม จ านวน 27,136,846.07  บาท 
  1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวนเงิน  17,045,478.72   บาท 
  1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอ่หนีผู้กพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – โครงการ 
  1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน จ านวน 7 โครงการ   
         รวมเป็นเงิน 9,544.05 บาท 
2. เงินกู้คงค้าง จ านวน  2,152,000.-  บาท 

 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. รายรับจริงทัง้สิ้น จ านวนเงิน  50,362,476.01   บาท  
2. เงินอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวนเงิน   25,600.00 บาท 
3. รายจ่ายจริง จ านวนเงิน  34,947,988.39  บาท 
4. รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวนเงิน 25,600.- บาท 
5. รายจ่ายทีเ่งินสะสม   จ านวนเงิน 5,668,116.- บาท 
งบเฉพาะการ  ไม่มี 
โดยเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้ต้ังงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 ไว้ ดังนี้ 

 - ประมาณการรายรบั    ตั้งไว้  56,571,360     บาท 
  -  ประมาณการรายจ่าย  ตั้งไว้  56,571,360    บาท 

ซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจา่ยเท่ากบัรายรับ) ทั้งนี้ การใช้จ่าย
งบประมาณจะเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า และคาดว่าจะสามารถจัดท า
บริการ สาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถ่ินจึงเสนอมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 
ตะเกียดต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล  จากค าแถลงงบประมาณของผูบ้รหิาร และจากร่างเทศบญัญัติที่สมาชิกทุกท่าน

ได้รับไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบ จ านวน 11  เสียง รับหลักการแห่งร่างเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563   

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  หมวด 8 
ข้อ 103 (1) ความว่า “คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินมี
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน” จึงขอให้ที่ประชุมสภาเสนอว่าจะ
ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนตามระเบียบฯ ขอเชิญเสนอ ครับ 

นายทองค า     ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  ท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผู้รบัรอง 1. นายพีระพล แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
     2. นายมนูญ   มีขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอกีหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน กรุณายกมือ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง   
ประธานสภาเทศบาล  ในล าดับต่อไป ขอใหส้มาชิกเสนอช่ือผู้ทีเ่ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 1 กรุณายกมือ 
นายวิทยาฯ  ผมขอเสนอ   นายทองค า   พาจันทึก     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง  1. นายประเสรฐิศักดิ์  ฮวบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
                                                     2.  นายพีระพล     แบขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลอืก               

นายทองค า  พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง   
ประธานสภาเทศบาล  ในล าดับต่อไป ขอใหส้มาชิกเสนอช่ือผู้ทีเ่ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนที่ 2 กรุณายกมือ 
นายประเสริฐศักดิ์ฯ  ผมขอเสนอ  นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง 1. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นายสมาน  แบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลอืก  

นายนิวัฒ   ชุมสันเทียะ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ             
แปรญัตติ คนที่ 2 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง   
ประธานสภาเทศบาล  และ ขอให้สมาชิกเสนอช่ือผูท้ี่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

กรุณายกมือ 
นายภานุรักษ์  ฯ  ผมขอเสนอ   นายสมชิด  มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง  1. นายธรรม  บนขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
     2. นายมนูญ   มีขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลอืก                      

นายสมชิด   มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 3 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง   
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้เสนอรายช่ือ ครบ 3 ท่านแล้ว เป็นอันว่าคณะกรรมการแปร

ญัตติประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นายทองค า  พาจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายนิวัฒ   ชุมสันเทียะ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายสมชิด   มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ในล าดับต่อไป เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ให้ที่ประชุมเสนอ
ก าหนดเวลาการแปรญัตติว่าจะก าหนดกี่วัน วันใดถึงวันใด 

นายสมานฯ   ผมขอเสนอให้ยื่นแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถึงเวลา 16.00 น.  วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

และวันที่ 16  สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
  ผู้รบัรอง  1. นายธรรม  บนขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    2. นายมนูญ   มีขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาล ยื่นแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 
ตั้งแต่ 13.00 น – 16.00 น. วันที่  14 - 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา                         
08.30 – 16.30 น. และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 
กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง  
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ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลอืก ประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อได้ก าหนดวันย่ืนแปรญัตติแล้ว ผมขอก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  ในวันที่ 19  สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด เพื่อพจิารณาร่างเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระต่อไป  

ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  6      เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผูบ้รหิารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

นายกเทศมนตร ี   ผมขออนญุาตให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ 

ปลัดเทศบาล ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  แล้วนั้น  เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ

ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอ านาจตามความใน

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ในการนี้ เทศบาลฯ มีความ

จ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังต่อไปนี้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
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+ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 

- ชนิดเครื่องเบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า   

จ านวน 1 เครื่อง    จ านวนเงิน  9,100  บาท 

- ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที    

จ านวน 1 เครื่อง    จ านวนเงิน  18,200  บาท 

รวมเป็นเงิน  27,300 บาท 

โอนลด 

งานบรหิารทั่วไป 

งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

                             - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน   จ านวนเงิน  27,300  บาท 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม                 
การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ จ านวน 11  เสียง 
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ  

ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 
   

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

     ไปรยา  ไกรฤกษ์   ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ  
 

    ภคพล  ศิริโสม  เลขานุการสภาเทศบาล 
          (นายภคพล  ศิริโสม) 
           ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

       (ลงช่ือ ธรรม    บนขุนทด  ประธานกรรมการ 

              (นายธรรม    บนขุนทด) 

       (ลงช่ือ)  คนึง  นุขุนทด    กรรมการ 

               (นายคนึง  นุขุนทด) 

       (ลงช่ือ)  มนูญ  มีขุนทด             กรรมการ 

              (นายมนูญ  มีขุนทด) 
 

สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่   19   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.2562 

        

(นายชอบ   ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

 


