
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยวิสามญั  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

เมื่อวันที่  23  มีนาคม   2563   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต 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 นายมนูญ     มีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนูญ     มีขุนทด  
9 นายภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ  
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 นายอนุพงศ์   เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี - ลา 
3 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
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 นางเนตรนภา  เนตรคุณ นักวิชาการศึกษา เนตรนภา  เนตรคุณ  
9 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
10 นายเมธี  เที่ยงสันเทียะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ เมธี  เที่ยงสันเทียะ  
11 นางสาวเกศทพิย์  โปยขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข เกศทิพย์  โปยขุนทด  
12 นายนนท์ธนัฐ  ศรีกุลวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นนท์ธนัฐ  ศรีกุลวงศ์  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล เรื่องที่จะแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบในวันน้ี เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 

ปลัดเทศบาล เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  

 ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัด

นครราชสีมา  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่องการบรรจุ

และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ทางเทศบาลต าบล

หนองบัวตะเกียด  ได้รับการจัดสรรมา จ านวน 2 ราย และได้มารายงานตัว เมื่อวันที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2563  ดังนี้   

1. นายเมธี  เที่ยงสันเทียะ   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

2. นางสาวเกศทิพย์  โปยขุนทด ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

และ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการบรรจุและ

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ทางเทศบาลต าบลหนอง

บัวตะเกียด  ได้รับการจัดสรรมา จ านวน 1 ราย และได้มารายงานตัว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2563  ดังนี้   

1. นายนนท์ธนัฐ  ศรีกุลวงศ์   ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ  ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1   ประจ าปี 

2563  เมื่อวันท่ี  3  กุมภาพันธ์  2563 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  3  

กุมภาพันธ์  2563  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน  11  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บรหิาร/ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล ก่อนจะได้มีการช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอให้กองคลังได้รายงาน 

   การค านวณเงินสะสม ณ วันที่ 23 มีนาคม  2563   

หัวหน้าฝ่ายบรหิาร การค านวณเงินสะสม ณ วันที่ 23  มีนาคม 2563 

งานคลัง   เงินสะสม ณ วันที่ 23  มีนาคม  2563   26,952,788.21  บาท 

   รายการกนัเงินส าหรับเงินสะสม 

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)  5,371,791.30   บาท 

2. ลูกหนี้ค่าภาษี        179,871.05   บาท 

3. ลูกหนีเ้งินยืมงบประมาณ            -         บาท 

4. ทรัพยส์ินเกิดจากเงินกูท้ี่ช าระหนี้แล้ว            11,520,000.00   บาท 

(ผลต่างระหว่างทรัพยส์ินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) 

5. โครงการทีจ่่ายเงินสะสมและยังไม่ได้เบิก        351,000.00  บาท 

         รวม  17,422,662.35    บาท 

   เงินสะสมทีส่ามารถจ่ายได้  คงเหลอื    9,530,125.86    บาท 

   รายการกนัเงินตามหนงัสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 3 เดือน(เดือนละ 1,000,000x3เดือน) 3,000,000.00 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพประมาณ 3 เดือน(เดือนละ 1,100,000x3เดือน)     3,300,000.00 บาท 

3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 หลังหักข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว    646,025.18 บาท 

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้หลังกันเงินตามหนังสือสั่งการ 

 9,530,125.86 – 6,946,025.18 = 2,584,100.68 บาท 

- กันเงินโครงการจัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันโรค โควิค 19     39,831.00  บาท 

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ณ วันที่ 23  มีนาคม   2563   2,544,269.69  บาท 
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ปลัดเทศบาล  ผมขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย

ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแตล่ะประเภท 

ตามระเบียบแล้ว 

  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการกับ

  หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายใน 

  ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย

ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการ

คลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 

 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ 

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ตามข้อ 2.1.2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตาม

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

 เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1.2.1  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่ง

สมทบกองทุนส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท แล้วน าไปหัก

รายการเงินสะสมที่ได้รบัอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพสิูจน์

ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจบุันทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 
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 2.1.2.2 เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจะตอ้งมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอทีจ่ะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มี

สาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพใน

ระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตามจ านวนในข้อ 2.1.2.1  ไปใช้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินควรส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง

บคุลากรท้องถ่ิน ประมาณหกเดือน 

(2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน  เช่น เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  

เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือ

ได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

(3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน

สะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1  ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2) 

ในส่วนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้ช้ีแจงให้ทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

นายกเทศมนตรี  เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชน และให้บริการแก่ 

ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพคณะผู้บริหารจงึได้คัดเลือกโครงการทีม่ีความจ าเป็นเพื่อขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังต่อไปนี้ 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563 

1.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ 5ไป หมู่ 6 และหมู่ 13  

     จ านวน 498,000 บาท 

   2.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ รหสัทางหลวงท้องถ่ิน นม. ถ.64-003 สายบ้านหนองบัว

       ตะเกียด – บ้านกุดน้ าใส  หมู่ 1  จ านวน 707,000 บาท 

                            3.  โครงการขุดขยายบึงหนองบัวตะเกียด  หมู่ที่ 10  จ านวน 490,000บาท 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบทีส่าธารณะประโยชน์ บ้านใหญ่ หมู่ 10  

     จ านวน 264,000 บาท 

5. โครงการขุดสระน้ าโนนส าโรง บ้านห้วยหมูท่ี่ 2 จ านวน 440,000 บาท 
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6. โครงการถมดินปรับภูมทิัศน์เทศบาลหลงักองช่าง ทต.หนองบัวตะเกียด  

จ านวน 100,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,499,000  บาท  

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  

ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563 
 

ข้อความเดิม 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็ก        จ านวน  50,000 บาท 
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร สูง 1.20 เมตร  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน 5 ปี  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128) 
ข้อความใหม่ 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
- โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็ก        จ านวน  50,000 บาท 
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 35 เมตร สูง 2.00 เมตร  
(แผนพฒันาท้องถ่ิน 5 ปี  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128) 
 

ระเบียบวาระที่  6     เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานบริการทั่วไป 

งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
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+ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 1 เครื่อง   จ านวนเงิน  22,000  บาท 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล    

     จ านวน 1 เครื่อง   จ านวนเงิน  22,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  44,000 บาท 

โอนลด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 

งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

                               - โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ (อปพร.)  จ านวนเงิน  44,000  บาท 

 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานบริการทั่วไป 

งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

+  โครงการวางท่อรับน้ าเข้าสระหนองเกตพุร้อมถนนคันดิน หมู่ 1  

     จ านวน 313,000 บาท 

โอนลด 

งบลงทุน  

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

- โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเทศบาล  

 จ านวนเงิน  196,000  บาท 
 

งบลงทุน  

ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

- บ ารงุรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้าง จ านวนเงิน  67,000  บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย 

                               - โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด       จ านวนเงิน  50,000  บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 8    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล ผมขอสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการให้บริการถังขยะของทาง

เทศบาลว่าในขณะนี้ทางเทศบาลมีถังขยะใหม่หรือมีการจัดหาเพิ่มหรือยังครับ เนื่องจาก

ปริมาณขยะมีจ านวนมาก จุดทิ้งขยะภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอ จึงอยากฝากทางกอง

สาธารณะสุขฯ ช่วยด าเนินการส ารวจและจัดหาถังขยะให้เพียงพอ ด้วยครับ 

ปลัดเทศบาล                 รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล   มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

 

  ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

                                                                        ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ 

 
       เลขานุการสภาเทศบาล 

          (นายภคพล   ศิริโสม) 

           ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

    (ลงช่ือ     ประธานกรรมการ 

             (นายธรรม    บนขุนทด) 

 

  (ลงช่ือ)           กรรมการ       (ลงช่ือ)          กรรมการ 

    (นายคนึง  นุขุนทด)               (นายมนูญ  มีขุนทด) 

 
 

 



 

(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2    ครั้งที่ 1    ประจ าปี 2563 

วันที่       เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 


